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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 

Για την σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου  

ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών. 

 

Ο Δήμος Τρικκαίων ύστερα από την υπ’ αριθμ.700/2022 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΜΗ8ΩΗ9-ΘΩ2) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 116 του Ν.4555/2018 

(ΦΕΚ 133 Α΄) – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»,  τις διατάξεις  του άρθρου 206 παρ.1 του 

Ν.3584/07, όπως ισχύει και τις διατάξεις της περ.ιε παρ.2 αρθρο 2 του Ν.4765/21, ανακοινώνει 

ότι θα προσλάβει ΔΥΟ (2) άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για 

την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ «Ο 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ» του τμήματος Φροντίδας Παιδικής Ηλικίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας για 

τις κάτωθι ειδικότητες: 

 

Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Χρονική Διάρκεια 

1. ΠΕ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 

(ΔΑΣΚΑΛΩΝ-

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ-

ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ) 

ΜΕ 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΣΤΗΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 

 

 

 

 

ΕΝΑ (1) 

 

 

 

 

Έως δύο (2) μήνες 

Απαραίτητα 

Προσόντα: 

Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής με 

κατευθύνσεις: α) Δασκάλου είτε β) Νηπιαγωγού ή Εκπαιδευτικής 

και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση Εκπαίδευσης Ατόμων με 

Ειδικές Ανάγκες ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

ή 

α) Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος κατεύθυνσης Νηπιαγωγών των 

Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της 

αλλοδαπής ή 

β) Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της ημεδαπής ή 
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ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής. 

Και 

i) Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ, ή 

ii) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή στη σχολική 

ψυχολογία ή 

iii) Πτυχίο διετούς μετεκπαιδεύσεως στην ΕΑΕ των Διδασκαλείων 

της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο  ή 

ιιι) να διαθέτουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τριών διδακτικών 

ετών σε δομές ΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ.πτυχίο της αλλοδαπής,  

ή 

α) Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος κατεύθυνσης Δασκάλων των 

Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της 

αλλοδαπής ή 

β) Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή του Ιεροδιδασκαλείου 

Βελλάς Ιωαννίνων έως 1-7-1991 ή της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής 

Σχολής Θεσσαλονίκης έως 1-7-1991 ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο 

της αλλοδαπής, 

και 

 i) Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή 

ii) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή στη σχολική 

ψυχολογία ή 

iii) Πτυχίο διετούς μετεκπαιδεύσεως στην ΕΑΕ των Διδασκαλείων 

της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο 

της αλλοδαπής ή 

iv) να διαθέτουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τριών διδακτικών 

ετών σε δομές ΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ. 

ή 

Πτυχίο Φιλοσοφικού Τµήµατος Φιλοσοφικής Σχολής ή 

Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και 

Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή 

Φιλοσοφίας , ή Ελληνικής Φιλολογίαςή Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας−Αρχαιολογίας−Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας µε κατευθύνσεις Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή 

Ιστορίας, ή ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο 

και αντίστοιχο ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο Φιλοσοφίας ή 

Ιστορίας Αρχαιολογίας ή Κλασσικών Σπουδών ή Βυζαντινών και 

Νεοελληνικών Σπουδών , του Πανεπιστηµίου της Κύπρου 

και 

α) Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ, με βασικές σπουδές σε 

Πανεπιστήμια ή ΑΤΕΙ αναλόγου κλάδου της ημεδαπής ή με 

αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής ή 

β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή στη σχολική 

ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Πανεπιστήμια ή ΑΤΕΙ 

αναλόγου κλάδου της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως 

αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής ή 
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β) Πτυχίο διετούς μετεκπαιδεύσεως στην ΕΑΕ των Διδασκαλείων 

της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο 

της αλλοδαπής, με βασικές σπουδές σε Πανεπιστήμια της 

ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο 

της αλλοδαπής ή 

δ) Τριετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στις δομές ΕΑΕ και τα 

ΚΕΔΔΥ με βασικές σπουδές σε Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή 

αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής 

Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Χρονική Διάρκεια 

2. ΠΕ 

ΜΟΥΣΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΝΑ (1) Έως δύο (2) μήνες 

Απαραίτητα 

προσόντα: 

Πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών ή μουσικής επιστήμης και 

τέχνης πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο 

πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον συντρέχουν 

και οι προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 14 του 

ν.1566/1985 ή 

Πτυχίο του τμήματος λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής του 

Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου ή ισότιμο και 

αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής εφόσον 

συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 10 του 

άρθρου 14 του ν. 1566/1985 ή 

Πτυχίο τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων της 

Σχολής Μουσικής Τεχνολογίας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής 

αντίστοιχης ειδικότητας και πιστοποιητικό παιδαγωγικής και 

διδακτικής επάρκειας ή κάποιο ισοδύναμο προς αυτά της παρ. 4 

του άρθρου 6 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188Α΄), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει ή  

Πτυχίο τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής της 

Σχολής Μουσικής Τεχνολογίας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής 

αντίστοιχης ειδικότητας και πιστοποιητικό παιδαγωγικής και 

διδακτικής επάρκειας ή κάποιο ισοδύναμο προς αυτά της παρ. 4 

του άρθρου 6 του ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188Α΄), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών  

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία). 

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που 

προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και ότι 
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ΔΕΝ έχουν το κώλυμα υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα 

12 μηνών ( άρθρο 2 παρ. 2 υπ.ιε  Ν. 4765/2021) (χορηγείται από την υπηρεσία) 

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 

5. Όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση ανά ειδικότητα 

απαραίτητα προσόντα. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής  και να 

την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prokirixeis@trikalacity.gr). Η αίτηση 

συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. 

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης και της υπεύθυνης 

δήλωσης στον δικτυακό τόπο του Δήμου Τρικκαίων: www.trikalacity.gr στην ενότητα 

προκηρύξεις.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες, υπολογιζόμενες 

ημερολογιακά και αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο 

ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και συγκεκριμένα από  22.10.2022 μέχρι 

και 26.10.2022. 

Η παρούσα ανακοίνωση  θα αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού 

καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων, στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων  

www.trikalacity.gr  και στη  ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

        ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 

       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

     

     ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΣΙΚΑΣ 
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