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ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ 

 
 

 
 

   
 

  

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ                                Φηιηππηάδα, 24 / 08 / 2020  

ΛΟΚΟ ΠΡΔΒΔΕΖ 

ΓΖΚΟ ΕΖΡΟΤ                                             Αξηζκ. Πξση.: 8198 

 

  

 

 

 

ΑΛΑΘΟΗΛΩΖ 

γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζε 

ππεξεζίεο θαζαξηζκνύ ζρνιηθώλ κνλάδσλ  

 
 

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΕΖΡΟΤ  

 
Έρνληαο ππόςε: 

 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3870/2010 (Α’138 ) όπσο  έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ, ηδίσο κε 

ηηο όκνηεο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.4713/2020 (Α΄147). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3584/2007 (Α΄143), Θώδηθαο Θαηάζηαζεο Γεκνηηθώλ Τπαιιήισλ, όπσο ηζρύνπλ 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3463/2006 (Α΄114), Θώδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, όπσο ηζρύνπλ. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3852/2010, Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

– Πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο  (Α΄87), όπσο ηζρύνπλ. 

5. Σελ ππ' αξηζκ. πξση.ΓΗΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΘΡ./134/15827/19-08-2020 Δγθξηηηθή Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ: 33/2006 (Αλαζηνιή δηνξηζκώλ θαη πξνζιήςεσλ ζην Γεκόζην Σνκέα, ΦΔΘ 

280/Α/28-12-2006), όπσο  ηζρύεη. 

6. Σελ ππ’ αξηζκ.50175/7-8-2020 ΘΤΑ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Δζσηεξηθώλ (ΦΔΘ 3324/η. Β΄/7-8-2020), 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηελ αξηζ.51938/18-8-2020 ΘΤΑ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Δζσηεξηθώλ 

(ΦΔΘ 3447/η. Β΄/18-8-2020). 

7. Σηο αλάγθεο ησλ Γήκνπ Εεξνύ ζε πξνζσπηθό ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθώλ ηνπ ζηελ θαζαξηόηεηα ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο ρσξηθήο ηνπ αξκνδηόηεηαο. 

 

Αλαθνηλώλεη 
 

 
Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά εηθνζηδύν 

(22) αηόκσλ γηα ηελ θαζαξηόηεηα ζρνιηθώλ κνλάδσλ  ζην Γήκν Εεξνύ,  θαη ζπγθεθξηκέλα, αλά 

ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΗΛΑΘΑ Α), κε ηα 
αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά) πξνζόληα (βι. ΠΗΛΑΘΑ Β): 
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ΠΗΛΑΘΑ Α: ΘΔΔΗ ΠΡΟΩΠΗΘΟΤ  

Τπεξεζία Έδξα ππεξεζίαο Δηδηθόηεηα  
Αξηζκόο 
αηόκσλ 

Υξόλνο 
απαζρόιεζεο 

Γήκνο Εεξνύ Φηιηππηάδα 

ΤΔ Θαζαξηζηέο-
ζηξηεο ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ 
 

Μεξηθήο 

απαζρόιεζεο 

Πιήξνπο 

απαζρόιεζεο Γηδαθηηθό έηνο 

2020-2021 
14 8 

 

ΠΗΛΑΘΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΚΔΛΑ ΠΡΟΟΛΣΑ  

ΣΤΠΗΘΑ ΠΡΟΟΛΣΑ: 

 
Γελ απαηηνύληαη ηππηθά πξνζόληα 

 

 

ΔΚΠΔΗΡΗΑ  

 

Ωο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία  ιακβάλεηαη ππόςε ε απαζρόιεζε ζε αληίζηνηρε ζέζε ηνπ νηθείνπ δήκνπ πνπ 

έρεη δηαλπζεί κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ή κε ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ 

κέζσ ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ γηα όζν δηάζηεκα παξείραλ ππεξεζία, αλεμαξηήησο ηνπ ρξόλνπ θηήζεο ηνπ 

ηίηινπ ζπνπδώλ.  

ΒΑΘΚΟΙΟΓΖΖ  ΘΡΗΣΖΡΗΩΛ 

 
Ζ ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κεηαμύ ηνπο κε ηα αθόινπζα θξηηήξηα: 

 
1. ΕΜΠΕΘΡΘΑ (17 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας) 

Μήνερ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
... 

Μονάδερ 17 34 51 68 85 102 119 136 153 170 
… 

 Ωρ βαθμολογούμενη εμπειπία  λαμβάνεηαι ςπότη η απαζσόληζη ζε ανηίζηοιση θέζη ηος 

οικείος Δήμος πος έσει διανςθεί με ζςμβάζειρ επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος ή με 

ζςμβάζειρ μίζθυζηρ έπγος μέζυ ηυν ζσολικών επιηποπών για όζο διάζηημα παπείσαν ςπηπεζία. 

. 

2. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΘ ή ΣΕΚΝΟ ΠΟΛΤΣΕΚΝΗ ΟΘΚΟΓΕΝΕΘΑ (20 μονάδες και 10 μονάδες για κάθε 

ηέκνο πέραν ηοσ ηρίηοσ) 

Απιθμόρ 

ηέκνυν 
4 5 6 7 8 9 10 

... 

Μονάδερ 30 40 50 60 70 80 90 
… 

 ςποτήθιορ πος είναι ηαςηόσπονα πολύηεκνορ και  ηέκνο πολύηεκνηρ οικογένειαρ, δικαιούηαι 

να κάνει σπήζη ηηρ πποζθοπόηεπηρ βαθμολογικά από ηιρ δύο ιδιόηηηερ. Αποκλείεηαι η αθποιζηική 

βαθμολόγηζη ηυν παπαπάνυ κπιηηπίυν 

 

3. ΣΡΘΣΕΚΝΟΘ ή ΣΕΚΝΟ ΣΡΘΣΕΚΝΗ ΟΘΚΟΓΕΝΕΘΑ (15 μονάδες) 

Απιθμόρ 

ηέκνυν 
3 

Μονάδερ 
15 

ςποτήθιορ πος είναι ηαςηόσπονα ηπίηεκνορ και  ηέκνο ηπίηεκνηρ οικογένειαρ, δικαιούηαι να κάνει 

σπήζη ηηρ πποζθοπόηεπηρ βαθμολογικά από ηιρ δύο ιδιόηηηερ. Αποκλείεηαι η αθποιζηική 

βαθμολόγηζη ηυν παπαπάνυ κπιηηπίυν 
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4. ΑΝΗΛΘΚΑ ΣΕΚΝΑ (5 μονάδες για καθένα από ηα δύο πρώηα ηέκνα και 10 μονάδες για ηο ηρίηο) 

απιθμόρ ηέκνυν 1 2 3 

μονάδερ 5 10 20 

 
5. ΜΟΝΟΓΟΝΕΑ ή ΣΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΘΚΟΓΕΝΕΘΑ (10 μονάδες για κάθε ηέκνο)  

απιθμόρ ηέκνυν 1 2 3 

μονάδερ 10 20 30 

 ςποτήθιορ πος είναι ηαςηόσπονα γονέαρ και  ηέκνο μονογονεφκήρ οικογένειαρ, δικαιούηαι να κάνει 
σπήζη ηηρ πποζθοπόηεπηρ βαθμολογικά από ηιρ δύο ιδιόηηηερ. Αποκλείεηαι η αθποιζηική 
βαθμολόγηζη ηυν παπαπάνυ κπιηηπίυν. 
 

6.  ΑΝΑΠΗΡΘΑ ΓΟΝΕΑ, ΣΕΚΝΟΤ, ΑΔΕΛΦΟΤ Ή ΤΖΤΓΟΤ  

Ποζοζηό 
αναπηπίαρ 

50%-59% 60%-66% 67%-69% 
70% και 

άνυ 

μονάδερ 10 12 15 17 

 Ο ςποτήθιορ,  ζηο ππόζυπο ηος οποίος ζςνηπέσοςν πεπιζζόηεπερ από μία πεπιπηώζειρ αηόμυν, 
ηυν οποίυν αζκεί ηο δικαίυμα πποζηαζίαρ, δικαιούηαι να κάνει σπήζη  ηηρ πποζθοπόηεπηρ για ηον 
ίδιο μοπιοδόηηζηρ και πάνηυρ μόνο μίαρ εξ αςηών. 
 

7. ΗΛΘΚΘΑ  

Ηλικία Έυρ και 50 εηών Άνυ ηυν 50 εηών 

μονάδερ 10 20 

 

Αλάξηεζε ηεο αλαθνίλσζεο  

Οιόθιεξε ε αλαθνίλσζε αλαξηάηαη ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ 
ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ θαζώο θαη ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Γήκνπ 

www.dimoszirou.gr 
 

Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ κόλν ηελ ζπλεκκέλε αίηεζε κε αξηζκό                               
8198/24-08-2020 θαη λα ηελ ππνβάινπλ ειεθηξνληθά ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: 

syzefxis@1535.syzefxis.gov.gr 
 

Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο, πνπ ζα ππνβιεζεί ειεθηξνληθά, πξέπεη απαξαηηήησο λα εκθαλίδεηαη 
ππνγεγξακκέλε, κε θπζηθή ππνγξαθή. Αλππόγξαθεο αηηήζεηο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. 

 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη  ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε 

εκέξα ηεο αλάξηεζεο ηεο αλαθνίλσζεο ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο, ήηνη από 
Σξίηε 25/08/2020 έσο θαη Πέκπηε 27/08/2020. Ζ αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη µε ηελ παξέιεπζε 

νιόθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη εάλ απηή είλαη θαηά ην λόκν εμαηξεηέα (δεκόζηα αξγία ή κε εξγάζηκε) 
ηόηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα. 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΟ ΣΡΗΣΟ:  Θαηάηαμε ππνςεθίσλ 

Αθνύ ε ππεξεζία καο  επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ζύκθσλα κε ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα 

πνπ επηθαιείηαη θάζε ππνςήθηνο, ηνπο θαηαηάζζεη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ. Ζ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη 
ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή γηα ηελ πξόζιεςε κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, 

πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:  

1. Πξώηα απ΄ όια νη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη ζηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο γηα ηηο ζέζεηο κε βάζε ηε 

βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξώλνπλ ζηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα (εκπεηξία αξηζκόο ηέθλσλ πνιύηεθλεο 
νηθνγέλεηαο, ηξηηεθλία αξηζκόο αλήιηθσλ ηέθλσλ, κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, αλαπεξία, ειηθία). 

mailto:syzefxis@1535.syzefxis.gov.gr
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2. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηόο πνπ έρεη ηηο 

πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην πξώην βαζκνινγνύκελν θξηηήξην (ρξόλνο εκπεηξίαο) θαη, αλ απηέο 

ζπκπίπηνπλ, απηόο πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην δεύηεξν θξηηήξην (αξηζκόο ηέθλσλ πνιύηεθλεο 
νηθνγέλεηαο) θαη νύησ θαζεμήο. Αλ εμαληιεζνύλ όια ηα θξηηήξηα, ε ζεηξά κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη 

κε δεκόζηα θιήξσζε. 
 

ΘΔΦΑΙΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή αληηξξήζεσλ 

Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη, ην αξγόηεξν κέζα ζε ηξεηο (3) 

εκέξεο από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ηνπο πίλαθεο 
θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζην θαηάζηεκα ησλ γξαθείσλ καο,  ελώ ζα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό 

πξαθηηθό αλάξηεζεο ην νπνίν ζα ππνγξαθεί από δύν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο. 

Θαηά ησλ πηλάθσλ απηώλ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ε άζθεζε αληίξξεζεο αηειώο  κόλν γηα 

εζθαικέλν ππνινγηζκό ηεο κνξηνδόηεζεο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δύν (2) εξγαζίκσλ εκεξώλ 

ε νπνία αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Ζ αληίξξεζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: syzefxis@1535.syzefxis.gov.gr  

Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ αληηξξήζεσλ αλαθνηλώλεηαη ν ηειηθόο πίλαθαο επηηπρόλησλ – πξνζιεπηέσλ. Οη 
ηειηθνί πίλαθεο αλαξηώληαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο θαη ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ δήκνπ. 
 

ΘΔΦΑΙΑΗΟ ΠΔΚΠΣΟ: Πξόζιεςε  

Σν πξνζσπηθό πξνζιακβάλεηαη κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ακέζσο κεηά ηελ 

θαηάξηηζε ησλ ηειηθώλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ κε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ πξνο δηνξηζκό 
νξγάλνπ. 

Θαηά ηελ πξόζιεςή ηνπο νη επηηπρόληεο νθείινπλ ηα πξνζθνκίζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 

απόδεημε ησλ απαηηνύκελσλ πξνζόλησλ, ησλ ινηπώλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο ειεθηξνληθά 

ζηελ δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ syzefxis@1535.syzefxis.gov.gr, εληόο 

απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 10 εκεξώλ κεηά ηελ πξόζιεςή ηνπο. 

Σπρόλ αλαµόξθσζε ησλ πηλάθσλ κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ πξνζιεπηέσλ πνπ ζπλεπάγεηαη 

αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη ππνρξεσηηθά από ην θνξέα, ελώ θαηαγγέιιεηαη ε ζύκβαζε όζσλ 

ππνςεθίσλ δελ δηθαηνύληαη πξόζιεςεο βάζεη ηεο λέαο θαηάηαμεο. Οη ππνςήθηνη ησλ νπνίσλ θαηαγγέιζεθε ε 
ζύκβαζε ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ απαζρόιεζή ηνπο έσο ηελ εκέξα ηεο 

θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε από ηελ αηηία απηή.   

Πξνζιεθζέληεο πνπ απνρσξνύλ πξηλ από ηελ ιήμε ηεο ζύκβαζήο ηνπο, αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο από 

ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθόηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε 

απηόλ.  

ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη ιόγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνύλησλ ππνςεθίσλ, 

απαζρνινύληαη γηα ην ππνιεηπόκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξώζεσο ηεο 
εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ. 
 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΗΜΑ ηης παρούζας ανακοίνφζης αποηελούν: 

α. Το ένηςπο «ΑΘΣΗΗ – ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ» πος ζςμπληπώνοςν και ςποβάλλοςν 
ηλεκηπονικά οι ςποτήθιοι και 

 β. ηο «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ για ηην πρόζληυη καθαριζηών – καθαριζηριών ζηις ζτολικές 
μονάδες ηφν Δήμφν», ηο οποίο πεπιλαμβάνει: i) οδηγίερ για ηη ζςμπλήπυζη ηηρ αίηηζηρ 
– ςπεύθςνηρ δήλυζηρ με ππυηόκολλο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: 8198/24-08-2020, ζε ζςνδςαζμό 
με επιζημάνζειρ ζσεηικά με ηα πποζόνηα και ηα βαθμολογούμενα κπιηήπια καηάηαξηρ ηυν 
ςποτηθίυν και ii) ηα δικαιολογηηικά πος απαιηούνηαι για ηην έγκςπη ζςμμεηοσή ηοςρ ζηη 
διαδικαζία επιλογήρ.  

 

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ 
 
 

  ΘΑΙΑΛΣΕΖ ΛΗΘΟΙΑΟ 
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