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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
Αριθμ. πρωτ.: 39518 

  

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ  ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

 
Στα Τρίκαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την  23  Αυγούστου 2022 και ώρα 12.15 

συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2141/2022 (αριθμ. πρωτ.: 

39375/22.08.2022 και ΑΔΑ: 65Η5ΩΗ9-ΡΛ7) απόφαση του Δημάρχου Τρικκαίων, 

προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των 

υποψηφίων της ανακοίνωσης με αριθμ. πρωτ.: 35820/29.07.2022 (ΑΔΑ: ΩΥΝΣΩΗ9-ΖΧΓ) 

του Δήμου Τρικκαίων. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 

1. Απόστολος Καλούσιος του Χρήστου,    ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2. Χρήστος Βαβίτσας του Κωνσταντίνου, ΜΕΛΟΣ 

3. Ντιάνα Θωμαή Χαντζάρα του Αντώνη, ΜΕΛΟΣ 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Βασιλική Μέρκατα του Παναγιώτη, 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 με την ανακοίνωση αριθμ. πρωτ.: 35820/29.07.2022 

(ΑΔΑ: ΩΥΝΣΩΗ9-ΖΧΓ) που δημοσιεύτηκε ύστερα από τις αριθμ. 480/2022 (ΑΔΑ: 

ΨΑΙ3ΩΗ9-66Β) και αριθμ. 508/2022 (ΑΔΑ:ΨΝΔΣΩΗ9-ΖΞ0) αποφάσεις της Οικονομικής 

Επιτροπής, για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου, συνολικά εξήντα τεσσάρων (64) ατόμων (4 μερικής και 60 πλήρους 

απασχόλησης), σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Τρικκαίων, για το 

διδακτικό έτος 2022-2033. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίστηκε από 01/08/2022 έως και 12/08/2022. 

Όλες οι υποβληθείσες αιτήσεις περιήλθαν σε γνώση της επιτροπής. 

 

Με την αριθμ. 2141/2022 (αριθμ. πρωτ.: 39375/22.08.2022 και ΑΔΑ: 65Η5ΩΗ9-ΡΛ7) 

απόφαση του Δημάρχου Τρικκαίων, συστήθηκε η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των 
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αιτήσεων και δικαιολογητικών των υποψηφίων και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης 

τους.  

 

Τα μέλη της επιτροπής με το αριθμ. πρωτ.: 39376/22.08.2022 Πρακτικό (αριθμ. 1/2022 

απόφαση), και λαμβάνοντας υπόψη: 

 Την υπ’ αριθ. 55472/23.07.2021 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 3352 
/Β΄/2021). 

 Την υπ’ αριθμ. 41797/23.06.2022 Απόφαση του Υπουργού (ΦΕΚ 3327/Β΄/2022). 

 Τη σχετική ανακοίνωση με αριθμ. πρωτ.: 35820/29.07.2022 (ΑΔΑ: ΩΥΝΣΩΗ9-ΖΧΓ) για 
την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε 
υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Τρικκαίων. 

 τα απαιτούμενα προσόντα της ειδικότητας - κλάδου και κατηγορίας 

 τις αιτήσεις των υποψηφίων, 

 τη βαθμολογία που υπολογίστηκε σε όλα τα επιμέρους κριτήρια 

κατάρτισε τους παρακάτω πίνακες 

Α. Ονομαστική κατάσταση (περιλαμβάνει το σύνολο των υποψηφίων, είτε πληρούν τις 

προϋποθέσεις των τυπικών κριτηρίων είτε όχι) (σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ για να 

συμπεριληφθούν υποψήφιες οι οποίες εκ΄ παραδρομής δεν συμπεριλήφθησαν κατά την 

αρχική σύνταξή της) 

 

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 κατάταξης βαθμολογίας (περιλαμβάνει όλους/ες τους/τις 

υποψηφίους/ες οι οποίοι/ες πληρούν τα τυπικά κριτήρια που θέτει η προκήρυξη (σε ΟΡΘΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ για να συμπεριληφθούν υποψήφιες οι οποίες εκ΄ παραδρομής δεν 

συμπεριλήφθησαν κατά την αρχική σύνταξή της) ως εξής:  

Προσωρινός Πίνακας βαθμολογίας προσωπικού κατηγορίας ΥΕ  

 
Κατηγορία / Ειδικότητα 

 

ΥΕ Καθαριστές/στριες σχολικών μονάδων 
 

 

 

Η κατάταξη των υποψηφίων, στον προσωρινό πίνακα, πραγματοποιήθηκε με βάση τη 

βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (εμπειρία αριθμός τέκνων 

πολύτεκνης οικογένειας, τριτεκνία αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεικές οικογένειες, 

αναπηρία, ηλικία) 
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Σε όλες τις περιπτώσεις ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός 

που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο(χρόνος εμπειρίας) 

και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο 

(αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. 

Μετά την εξάντληση όλων των κριτηρίων, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με 

δημόσια κλήρωση. 

Με την αριθμ. πρωτ.: 39377/22.08.2022 ανακοίνωση του προέδρου (η οποία αναρτήθηκε 

στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Τρικκαίων και αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου: www.trikalacity.gr), όρισε δημόσια κλήρωση, που θα διεξαχθεί σήμερα την Τρίτη 23 

Αυγούστου 2022 και ώρα 12:30 μ.μ, προκειμένου να καθοριστεί η σειρά των υποψηφίων στις 

περιπτώσεις ισοβαθμίας σε όλα τα επιμέρους κριτήρια, και συγκεκριμένα μεταξύ των θέσεων 

σειράς κατάταξης: 1) 15-16,  2) 74-75, 3) 79-80, 4) 82-88, 5) 94-95, 6) 98-99, 7) 100-113, 8) 

114-145, 9) 146-157, 10) 158-183.  

Στη συνέχεια κάλεσε τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να εισέλθουν στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της 

δημόσιας κλήρωσης. 

Ακολούθησε η δημόσια κλήρωση. 

Αφού ολοκληρώθηκε η δημόσια κλήρωση, καθορίστηκε η σειρά κατάταξης των 

ισοβαθμούντων υποψηφίων σε όλα τα επιμέρους κριτήρια και καταρτίστηκε ο πίνακας 

κατάταξης των υποψηφίων ως εξής : 

Πίνακας κατάταξης προσωπικού κατηγορίας ΥΕ 

 
Κατηγορία / Ειδικότητα 

 

ΥΕ Καθαριστές/στριες σχολικών μονάδων 
 

 

 

Ο ανωτέρω πίνακσς αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού 

καταστήματος και στην ιστοσελίδα του δήμου. 

      

Κατά του πίνακα κατάταξης, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση 

αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την 

επόμενη ημέρα της ανάρτησής του. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: sxolikes@trikalacity.gr. 

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων - 

http://www.trikalacity.gr/
mailto:sxolikes@trikalacity.gr
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προσληπτέων. Οι τελικοί πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού 

καταστήματος και στην ιστοσελίδα του δήμου. 

Το προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

αμέσως μετά την κατάρτιση των τελικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων με απόφαση 

του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου. 

Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την 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 λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων 

υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι 

συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. 

 

Αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού συνιστούν: 

1. Ονομαστική κατάσταση (περιλαμβάνει το σύνολο των υποψηφίων, είτε πληρούν τις 

προϋποθέσεις των τυπικών κριτηρίων είτε όχι) (σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ για να 

συμπεριληφθούν υποψήφιες οι οποίες εκ΄ παραδρομής δεν συμπεριλήφθησαν κατά την 

αρχική σύνταξή της) 

2. 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)  

3. Προσωρινός Πίνακας κατάταξης βαθμολογίας (περιλαμβάνει όλους/ες τους/τις 

υποψηφίους/ες οι οποίοι/ες πληρούν τα τυπικά κριτήρια που θέτει η προκήρυξη (σε ΟΡΘΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ για να συμπεριληφθούν υποψήφιες οι οποίες εκ΄ παραδρομής δεν 

συμπεριλήφθησαν κατά την αρχική σύνταξή της). 

4.  Αριθμ. πρωτ.: 39377/22.08.2022 ανακοίνωση του προέδρου για τη διεξαγωγή δημόσιας 

κλήρωσης μεταξύ των ισοβαθμούντων. 

5. Πίνακας κατάταξης των υποψηφίων (μετά τη δημόσια κλήρωση με την οποία 

καθορίστηκε η σειρά κατάταξης των ισοβαθμούντων υποψηφίων σε όλα τα επιμέρους 

κριτήρια) 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2 / 2022.  
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Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της 

επιτροπής προσωπικού. 

 
Η Επιτροπή 

 
 
1. Απόστολος Καλούσιος (Πρόεδρος) ……………………………………………………… 

 

2. Χρήστος Βαβίτσας(Μέλος) …………………….…………………………………………. 

 

3. Ντιάνα Θωμαή Χαντζάρα (Μέλος) ………………………………………………………. 

 

 

Βασιλική Μέρκατα (γραμματέας) …………………………………………………………….. 


