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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ.: 10953/26.03.2018 (ΑΔΑ:Ψ2ΛΧΩΗ9-Ε6Ξ) 

ανακοίνωσης για την σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

διάρκειας δύο (2) μηνών». 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ. Α΄87/7-6-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της   Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» 

2. Το άρθρο 206 παρ.1 , του ν. 3584/07 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 

παρ.2. του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) και την παρ.2 του άρθρου 4 της Πράξης 

Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/Α΄/2015). 

3. Την υπ’ αριθμ. 162/2018 Α.Δ.Σ.(ΑΔΑ:72ΨΥΩΗ9-ΕΕ9) με θέμα «Έγκριση πρόσληψης 

Έκτακτου Προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση 

πρόσκαιρων αναγκών στην καθαριότητα μέχρι την κατάρτιση προσωρινών πινάκων 

διοριστέων της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ». 

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 739/44633/29.03.2018 (ΑΔΑ:Ψ4ΕΩΟΡ10-9ΔΚ) (ΟΡΘΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) εγκριτική απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοικήσεως 

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 

5.  Την αριθμ. πρωτ. 10953/26.03.2018 (ΑΔΑ:Ψ2ΛΧΩΗ9-Ε6Ξ) ανακοίνωση για την 

σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) 

μηνών 

ΑΔΑ: ΩΗ4ΝΩΗ9-4Α9



6. Το γεγονός ότι με την ανωτέρω υπ’ αριθμ. πρωτ. 739/44633/29.03.2018 

(ΑΔΑ:Ψ4ΕΩΟΡ10-9ΔΚ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) εγκριτική απόφαση Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας τροποποιείται η ισχύς 

των συμβάσεων του προσωπικού που θα προσληφθεί και θα λήγει με την αυτοδίκαια 

υπογραφή των νέων συμβάσεων που θα συναφθούν με τους επιτυχόντες των 

προσωρινών πινάκων διοριστέων της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ. 

7. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν αλλάζει δυσμενώς τους όρους της ανωτέρω 

αριθμ. πρωτ. 10953/26.03.2018 (ΑΔΑ:Ψ2ΛΧΩΗ9-Ε6Ξ) ανακοίνωσης του Δήμου 

Τρικκαίων.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

       1. Την τροποποίηση της αριθμ. πρωτ.: 10953/26.03.2018 (ΑΔΑ:Ψ2ΛΧΩΗ9-Ε6Ξ) 

ανακοίνωσης του Δήμου Τρικκαίων από «Από  την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την 

κατάρτιση προσωρινών πινάκων διοριστέων της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ και όχι 

πέραν των δύο μηνών»  σε Διάρκεια Σύμβασης «Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 

την υπογραφή των νέων συμβάσεων που θα συναφθούν με τους επιτυχόντες των 

προσωρινών πινάκων διοριστέων της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ και όχι πέραν των 

δύο μηνών». 

 2. Την τροποποίηση της καταληκτικής προθεσμίας για την υποβολή αίτησης 

ενδιαφέροντος από 29/03/2018 σε 2/04/2018. 

 3.  Οι ήδη υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερόμενων στα πλαίσια της αριθμ. πρωτ. 

10953/26.03.2018 (ΑΔΑ:Ψ2ΛΧΩΗ9-Ε6Ξ) ανακοίνωσης του Δήμου Τρικκαίων θα ληφθούν 

υπόψη. 

  Ο  
Δήμαρχος Τρικκαίων 

                                            α.α. 
 
 
 

Κωνσταντίνος Ψύχος 
 Αντιδήμαρχος Τρικκαίων 
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