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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
Αριθμ. πρωτ.:  26618 

  

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  
 
Στα Τρίκαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η Αυγούστου 2020 και ώρα 14.00 

συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 1261/2020 (αριθμ. πρωτ.: 25622/   

27.08.2020 και ΑΔΑ: ΩΣΦΚΩΗ9-7ΓΣ) απόφαση του Δημάρχου Τρικκαίων, προκειμένου να 

ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της 

ανακοίνωσης ΣΟΧ 6/2020 με αριθμ. πρωτ. 23988/20-8-2020 του Δήμου Τρικκαίων. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 

1. Ντιάνα Θωμαή Χαντζάρα του Αντώνη,    ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2. Γεωργία Μπίζιου του Δημητρίου ΜΕΛΟΣ 

3. Βασιλική Μέρκατα του Παναγιώτη ΜΕΛΟΣ 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Χρήστο Βαβίτσα του Κωνσταντίνου, γραμματέα της 

επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου.  

 

Η 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 σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα (70) ατόμων για την καθαριότητα 

σχολικών μονάδων στο Δήμο Τρικκαίων  με την ανακοίνωση ΣΟΧ 6/2020 με αριθμ. πρωτ.: 

23988/20-8-2020 του Δήμου Τρικκαίων, που δημοσιεύτηκε ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 

52360/19.08.2020 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 

33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-

2006), όπως ισχύει. 

Με την αριθμ. 1261/2020 (αριθμ. πρωτ.: 25622/   27.08.2020 και ΑΔΑ: ΩΣΦΚΩΗ9-

7ΓΣ) απόφαση του Δημάρχου Τρικκαίων, συστήθηκε η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο 

των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.  

 
Τα μέλη της επιτροπής άκουσαν την πρόεδρο, και λαμβάνοντας υπόψη: 

 τη σχετική ανακοίνωση ΣΟΧ 6/2020 με αριθμ. πρωτ: 23988/20-8-2020 του Δήμου 

Τρικκαίων. 

 τα απαιτούμενα προσόντα της ειδικότητας - κλάδου και κατηγορίας 

 τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά, 

 τη βαθμολογία που υπολογίστηκε σε όλα τα επιμέρους κριτήρια 
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ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ 
 
Α. Ονομαστική κατάσταση (περιλαμβάνει το σύνολο των υποψηφίων, είτε πληρούν τις 
προϋποθέσεις των τυπικών κριτηρίων είτε όχι) 

Β. Πίνακας απορριπτέων (περιλαμβάνει όλους/ες τους/τις υποψηφίους/ιες που δεν 
πληρούν κάποιο τυπικό κριτήριο που ορίζει η προκήρυξη (π.χ. δεν έχουν πτυχίο ενώ 
απαιτείται από την προκήρυξη, είναι εκτός ορίου ηλικίας κλπ, συνεπώς αποκλείονται από τη 
διαδικασία) 

Γ. Προσωρινός πίνακας βαθμολογίας (περιλαμβάνει όλους/ες τους/τις υποψηφίους/ες οι 
οποίοι/ες πληρούν τα τυπικά κριτήρια που θέτει η προκήρυξη ως εξής: 

Πίνακας βαθμολογίας προσωπικού κατηγορίας ΥΕ 

Κατηγορία / Ειδικότητα 

ΥΕ Καθαριστές/στριες σχολικών μονάδων 

 

(Επισυνάπτονται οι πίνακες) 

 Κατά του πίνακα προσωρινών επιτυχόντων χωρεί αντίρρηση για εσφαλμένο υπολογισμό 
της μοριοδότησης, ενώπιον του οργάνου που τον εξέδωσε, η οποία υποβάλλεται ατελώς στο 
Δήμο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την έκδοσή του και εξετάζεται εντός πέντε (5) 
ημερών από την υποβολή της. 

 Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων, ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων 
προσληπτέων. 

 Σημειώνεται ότι για όλες τις περιπτώσεις ισοβαθμίας του προσωρινού πίνακα καθώς και 
τις τυχόν περιπτώσεις ισοβαθμίας των υποψηφίων σε όλα τα επιμέρους κριτήρια 
βαθμολόγησης που θα προκύψουν μετά και την εξέταση των αντιρρήσεων, θα διεξαχθεί 
δημόσια κλήρωση, για την οποία θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση της επιτροπής. 

 Οι προσωρινοί και τελικοί πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού 
καταστήματος και στην ιστοσελίδα του δήμου. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1 / 2020. 

 

 Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της 
επιτροπής προσωπικού. 

Η Επιτροπή 
 
1. Ντιάνα Χαντζάρα (Πρόεδρος) ……………………………………………….. 
 
 
2. Γεωργία Μπίζιου (Μέλος) …………………….………………………………. 
 
 
3. Βασιλική Μέρκατα (Μέλος) …………………………………………………… 
 
 

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


