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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
Αριθμ. πρωτ.: 19281 

  

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
(μετά από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ)  

 
Στα Τρίκαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την Πέμπτη 09η Ιουλίου 2020 και ώρα 

10.00 πμ συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 563/2020 (αριθμ. πρωτ.: 

9869/18.03.2020 και ΑΔΑ: ΩΑ11ΩΗ9-ΧΡΒ) απόφαση του Δημάρχου Τρικκαίων, 

προκειμένου ανασυντάξει, μετά από έλεγχο του ΑΣΕΠ, τον πίνακα κατάταξης των 

υποψηφίων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2020 με αριθμ. πρωτ.: 42640/22-11-2019 (ΑΔΑ: 

6ΝΠ7ΩΗ9-ΤΨΦ) του Δήμου Τρικκαίων, για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 

1. Απόστολος Καλούσιος του Χρήστου,    ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2. Γεωργία Μπίζιου του Δημητρίου, ΜΕΛΟΣ 

3. Ντιάνα Θωμαή Χαντζάρα του Αντώνη ΜΕΛΟΣ 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Χρήστο Βαβίτσα του Κωνσταντίνου, υπάλληλο του 

Δήμου Τρικκαίων και  γραμματέα της επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση 

του Δημάρχου.  

 

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

συνεδρίασης και είπε τα εξής: 

 

Ο Δήμος Τρικκαίων προχώρησε στην ανακοίνωση πρόσληψης, με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) ατόμων, με διάρκεια από την 

υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/8/2020, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση 

συνέχισης του προγράμματος, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

του Δήμου Τρικκαίων, με την ΣΟΧ 3/2020 με αριθμ. πρωτ.: 42640/22-11-2019 (ΑΔΑ: 

6ΝΠ7ΩΗ9-ΤΨΦ)  του Δήμου Τρικκαίων, που δημοσιεύτηκε ύστερα από την αριθμ.      

604/12-11-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων με θέμα: 

«Πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, πλήρους απασχόλησης, στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης “Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». 
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Με την αριθμ. 563/2020 (αριθμ. πρωτ.: 9869/   18.03.2020 και ΑΔΑ: ΩΑ11ΩΗ9-ΧΡΒ) 

απόφαση του Δημάρχου Τρικκαίων, συστήθηκε η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.  

 
Η επιτροπή στα πλαίσια της προαναφερόμενης διαδικασίας έλαβε υπόψη της: 
 

 τη σχετική ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2020 με αριθμ. πρωτ.: 42640/22-11-2019 (ΑΔΑ: 

6ΝΠ7ΩΗ9-ΤΨΦ)  

 τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα - κλάδο και κατηγορία 

 τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά, 

 τη βαθμολογία που υπολογίστηκε σε όλα τα επιμέρους κριτήρια 

 Το αριθμ. πρωτ.: 13106/15-5-2020 πρακτικό με τα αποτελέσματα της Δημοσίας 

Κλήρωσης, που διεξήχθη την 15/5/2020 και ώρα 08.30 πμ έως 11.00 πμ,, μετά την 

αριθμ. πρωτ.: 12982/13-5-2020 ανακοίνωση του προέδρου της επιτροπής, 

προκειμένου να καθοριστεί η σειρά των υποψηφίων στις περιπτώσεις ισοβαθμίας σε 

όλα τα επιμέρους κριτήρια, και συγκεκριμένα μεταξύ των θέσεων σειράς κατάταξης: 1) 

6 και 9, 2) 23 και 27, 3) 30 και 41, 4) 46 έως 69, 5) 74 έως 76, 6) 89 έως 90, 7) 117 έως 

118 8) 126 έως 127 9) 129 έως 130, 10) 132 έως 132, 11) 142 έως 143, 12) 145 έως 

148, 13) 153 έως 155, 14) 157 έως 158, 15) 159 έως 165, 16) 170 έως 171, 17) 182 

έως 183, 18) 191 έως 197, 19) 201 έως 206, 20) 209 έως 220, 21) 253 έως 254, 22) 

257 έως 259. 

 Το γεγονός ότι, μετά τη δημόσια κλήρωση και την κατάταξη  των υποψηφίων, κατά τον 

επανέλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων, για την υποψήφια Μυλωνά 

Κωνσταντινιά του Αποστόλου (η οποία ισοβαθμούσε στις θέσεις κατάταξης 6-9 με τις 

υποψήφιες: α) Ζιώζια Χριστίνα του Δημητρίου, β) Πισπιρίκου Ελένη του Δημητρίου και 

γ) Τσιμπίδα Μαρία του Χρήστου) προέκυψε διόρθωση της βαθμολογίας από 1450 

μονάδες στο ορθό: 1443. Κατά συνέπεια κατατάχθηκε (από την 6η θέση) στην 9η θέση 

και οι αρχικά ισοβαθμούσες (σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημόσιας κλήρωσης) 

επανακατατάχθηκαν ως εξής: Τσιμπίδα Μαρία του Χρήστου, (από την 7η θέση) στην 6η 

θέση, Πισπιρίκου Ελένη του Δημητρίου (από την 8η θέση) στην 7η θέση και Ζιώζια 

Χριστίνα του Δημητρίου (από την 9η θέση) στην 8η θέση. 

 

Με το αριθμ. πρωτ.: 13315/19-05-2020 πρακτικό της επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΝΨΟΩΗ9-ΡΙΕ) 
επικυρώθηκαν οι πίνακες που το συνοδεύουν, και συγκεκριμένα οι παρακάτω: 
 
 
Α. Ονομαστική κατάσταση (περιλαμβάνει το σύνολο των υποψηφίων είτε αυτοί πληρούν 
τις προϋποθέσεις των τυπικών κριτηρίων είτε όχι). (ΑΔΑ: ΨΡ51ΩΗ9-Α9Ο) 

 

Β. Πίνακας απορριπτέων δεν συντάχθηκε καθώς δεν προέκυψαν υποψήφιοι που να  
αποκλείονται από τη διαδικασία. 
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Γ. Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας προσωπικού κατηγορίας ΥΕ (περιλαμβάνει 
όλους τους υποψηφίους οι οποίοι πληρούν τα τυπικά κριτήρια που θέτει η προκήρυξη για τον 
Κωδικό θέσης 101: ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) (ΑΔΑ: 6ΗΓΖΩΗ9-Γ4Σ) 

 

Δ. Πίνακας επιλογής προσληπτέων) προσωπικού κατηγορίας ΥΕ (περιλαμβάνει τους 
υποψηφίους που προτάσσονται για τον Κωδικό θέσης 101: ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 
(ΑΔΑ: ΩΣΡΑΩΗ9-ΗΗΙ) 

 
Μετά τα παραπάνω και μετά από τις ενστάσεις οι οποίες υποβλήθηκαν από υποψήφιους και 
το σχετικό έλεγχο που διενήργησε, το ΑΣΕΠ απέστειλε στο Δήμο Τρικκαίων: 
 
Το αριθμ. πρωτ.: 10357/2020/1/2020/22.06.2020 έγγραφό του (πρωτόκολλο Δήμου και 
ημερομηνία λήψης: 17163/22.06.2020), ακριβές αντίγραφο της υπ΄ αριθμ. 519/19.06.2020 
απόφασής του, προς εφαρμογή, η οποία αφορά στον κατ΄ ένσταση έλεγχο των πινάκων, 
που συντάχθηκαν βάσει της ΣΟΧ 3/2020 ανακοίνωσης του Δήμου Τρικκαίων. 
 
Η παραπάνω απόφαση του ΑΣΕΠ - Μονομελής Σύνθεση, είχε ως αντικείμενο την εξέταση 
των ενστάσεων (οι οποίες υποβλήθηκαν εμπροθέσμως) των υποψηφίων, Μανώλη 
Δέσποινας του Χρήστου και Ζιώζια Χριστίνας του Δημητρίου, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 
πρωτ. 42640/22-11-2019 ΣΟΧ3/2020 Ανακοίνωσης του ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, για την 
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων 
(4) ατόμων, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 
Ζωής», “Περίοδος 2019-2020” της ειδικότητας, «ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» (κωδ. 
θέσης 101) - (Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 22/02/2020 έως 03/03/2020 και προθεσμία 
υποβολής των ενστάσεων: 20/05/2020 έως 29/05/2020). 

 

Η Σύμβουλος του ΑΣΕΠ, μετά την εξέταση των φακέλων της εν λόγω διαγωνιστικής 

διαδικασίας, αποφάσισε ως ακολούθως: 

 
«Αποφαίνεται, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο σκεπτικό της παρούσας: 

 

1. Απορρίπτει την ένσταση της Μανώλη Δέσποινας του Χρήστου, υποψήφιας της ειδικότητας «ΥΕ 
Προσωπικό Καθαριότητας» (κωδ. θέσης: 101) 

2. Δέχεται εν μέρει την ένσταση της Ζιώζια Χριστίνας του Δημητρίου, υποψήφιας της ειδικότητας ΥΕ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» (κωδ. θέσης 101) 

3.  Υποχρεώνει τον ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ να προβεί άμεσα στην ανασύνταξη των οικείων πινάκων, 

σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό.». 

 

Ειδικότερα, στο σκεπτικό της εξέτασης της ένστασης της Ζιώζια Χριστίνας του Δημητρίου, 
αναφέρεται: 
 

«Η Ντάντου Ευαγγελία του Πολύκαρπου, υποψήφια της ειδικότητας «ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» (κωδ. θέσης 101), βρίσκεται στην 5
η
 θέση του πίνακα κατάταξης, 

συγκεντρώνοντας συνολικά 1.450,00 μονάδες, ήτοι 800,00 μονάδες για χρόνο ανεργίας άνω των 12 

μηνών, 200,00 μονάδες για την ιδιότητα του πολυτέκνου, 30,00 μονάδες για ανήλικο τέκνο και 420,00 
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μονάδες για εμπειρία άνω των 60 μηνών. 

Ειδικότερα, για την απόδειξη του γονέα ανήλικου τέκνου η υποψήφια προσκόμισε το από 24/02/2020 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Τρικκαίων, στο οποίο δεν εμφανίζονται ανήλικα 

τέκνα. Επισημαίνεται, δε, ότι «ανήλικο θεωρείται το παιδί που δεν έχει συμπληρώσει το 18° έτος 

της ηλικίας του μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας της υποβολής των αιτήσεων» 

(Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ), με σήμανση έκδοσης 

«02.12.2019», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Ανακοίνωσης, σχετ. σελ. 9). 

Συνεπώς, εσφαλμένα μοριοδοτήθηκε για την ιδιότητα του γονέα ανήλικου τέκνου (ημερομηνία γέννησης 

01-01-2002) και ως εκ τούτου πρέπει να διαγραφεί το εν λόγω κριτήριο και να αφαιρεθούν οι 

αντίστοιχες 30,00 μονάδες από τη συνολική βαθμολογία της υποψήφιας, αναμορφουμένου του πίνακα 

κατάταξης αναλόγως.» 

 

Και στη συνέχεια αναφέρεται: 

«Περαιτέρω, σχετικά με τον ισχυρισμό της ενιστάμενης  που ουσιαστικά αμφισβητεί την εγκυρότητα της 

δημόσιας κλήρωσης που έλαβε χώρα στις 15-05-2020 για τον προσδιορισμό της ακριβούς σειράς στον 

πίνακα κατάταξης των ισοβαθμούντων σε όλα τα επιμέρους κριτήρια, διαπιστώνεται ότι ο φορέας 

πρόσληψης εσφαλμένα (σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 12892/13-05-2020) συμπεριέλαβε σε αυτή την 

υποψήφια Μυλωνά Κωνσταντινιά, καθώς σε μεταγενέστερο έλεγχο της αιτήσεώς της και μετά την 

διενέργεια της δημόσιας κλήρωσης, αποδείχτηκε ότι η εν λόγω υποψήφια συγκέντρωνε λιγότερες 

μονάδες και συγκεκριμένα 1.443,00 και ως εκ τούτου δεν ισοβαθμούσε με τις συνυποψήφιές της Ζιώζια 

Χριστίνα, Πισττιρίκου Ελένη και Τσιμπίδα Μαρία που συγκέντρωναν 1.450,00 μονάδες, αντιστοίχως. 

Κατά συνέπεια και μετά την αναμόρφωση του οικείου πίνακα κατάταξης βάσει του προηγηθέντος 

ελέγχου, ορθώς έχει αφαιρεθεί η εν λόγω υποψήφια από τους ισοβαθμήσαντες υποψήφιους, 

προκειμένου να προσδιοριστεί η ακριβής θέση τους στον οικείο πίνακα κατάταξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπό κρίση ένσταση της Ζιώζα Χριστίνας του Δημητρίου πρέπει να γίνει δεκτή, 

κατά το μέρος που αφορά στην συνυποψήφιά της Ντάντου Ευαγγελία και να απορριφθεί ως αβάσιμη 

κατά τα λοιπά.». 

 

 

 
Η επιτροπή αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται στην ανωτέρω 519 /2020 

απόφαση του ΑΣΕΠ πρέπει να προβεί στην ανασύνταξη του Πίνακα κατάταξης και 

βαθμολογίας προσωπικού κατηγορίας ΥΕ (περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους οι 

οποίοι πληρούν τα τυπικά κριτήρια που θέτει η προκήρυξη για τον Κωδικό θέσης 101: ΥΕ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) (ΑΔΑ: 6ΗΓΖΩΗ9-Γ4Σ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παραπάνω απόφαση του ΑΣΕΠ. 

 

Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο και είδαν τα σχετικά έγγραφα του ΑΣΕΠ  
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ΑΝΑΣΥΝΤΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ: 
 
 
Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας προσωπικού κατηγορίας ΥΕ (περιλαμβάνει όλους 
τους υποψηφίους οι οποίοι πληρούν τα τυπικά κριτήρια που θέτει η προκήρυξη για τον 
Κωδικό θέσης 101: ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) (ΑΔΑ: 6ΗΓΖΩΗ9-Γ4Σ), ως εξής: 

Η Ντάντου Ευαγγελία του Πολύκαρπου, υποψήφια της ειδικότητας «ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» (κωδ. θέσης 101), που βρίσκονταν στην 5η θέση του πίνακα κατάταξης, 

με  συνολικά 1.450,00 μονάδες, μετά από τη διαγραφή του κριτηρίου «ανήλικων τέκνων» τις 

αφαιρούνται οι αντίστοιχες 30,00 μονάδες από τη συνολική βαθμολογία της και κατατάσσεται 

στον αναμορφωμένο  πίνακα κατάταξης με συνολικά 1.420,00 μονάδες αναλόγως, στην 9η 

θέση. 

Ανάλογα επαναπροσδιορίζεται η ακριβής σειρά στον πίνακα των παρακάτω υποψηφίων: 

 Τσιμπίδα Μαρία, με 1.450,00 μόρια στην 5η θέση. 

 Πισπιρίκου Ελένη, με 1.450,00 μόρια στην 6η θέση. 

 Ζιώζια Χριστίνα, με 1.450,00 μόρια στην 7η θέση. 

 Μυλωνά Χριστίνα, με 1.443,00μόρια στην 8η θέση. 

 

Κατά τα λοιπά ο πίνακας παραμένει ως έχει. 

 

(Επισυνάπτεται ο πίνακας) 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  3 / 2020. 
 
Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της 
επιτροπής επιλογής προσωπικού.  
 

Η Επιτροπή 
 

 
1. Απόστολος Καλούσιος (Πρόεδρος) ……………………………………..… 
 
 
2. Γεωργία Μπίζιου (Μέλος) …………………….……………………………... 
 
 
3. Ντιάνα Θωμαή Χαντζάρα (Μέλος) ………………………………………… 
 
 
 

Ο γραμματέας 
 
Χρήστος Βαβίτσας ………………………………………………………………. 
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