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         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                            Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο 

ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ                                  Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ        Φρόνος Διατήρησης: Διηνεκές 
ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ  

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΙΔΙΨΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ           

         Α.Π. 240735/29-10-2020 

              

          
          

            
                                 
             

ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΜΕ ΦΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΙΔΙΨΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 

ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΦΡΟΝΟΤ Ε ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΦΟΛΙΚΨΝ ΜΟΝΑΔΨΝ. 

           

     Ο 
 

                                        ΔΗΜΑΡΦΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ 
 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Σις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 

2. Σις διατάξεις του ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΥΕΚ 87 Α’), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Σο άρθρο 24 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΥΕΚ 

64/τ. Α’/14-03-2020 (κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4682/2020. 

4. Σις διατάξεις της παρ. 2, άρθρου 39 του Νόμου 4722/2020. 

5. Σην με αριθ. πρωτ. 45201/17-07-2020 Εγκύκλιο του Τπουργείου Εσωτερικών. 

6. Σον Οργανισμό Εσωτερικής Τπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

(Υ.Ε.Κ. 5713/Β/19-12-2018) 

7. Σο γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς της πανδημίας  (covid-19) 

8. Ση με αριθμ. 1351/2020 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση για την 

πρόσληψη ογδόντα οκτώ (88) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου, 

χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών. 
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Ανακοινώνει 

           Σην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  

ογδόντα οκτώ  (88) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Αθηναίων, 

χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α). 

 

 

Ψς βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε αντίστοιχη θέση του οικείου δήμου που 

έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου 

μέσω των σχολικών επιτροπών για όσο διάστημα παρείχαν υπηρεσία, καθώς και για το διδακτικό έτος 2020-

2021 για συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέσω του οικείου Δήμου που θα βεβαιώνεται από την Διεύθυνση 

Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας  και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αθηναίων κατόπιν χορηγηθείσας βεβαίωσης 

από τη σχολική μονάδα. 

 

 

ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΣΟΜΨΝ 

ΦΡΟΝΟ 

ΑΠΑΦΟΛΗΗ 

 

 

ΔΗΜΟ 

ΑΘΗΝΑΙΨΝ 

ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ/ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ, 

ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑ 
ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ 

 

ΤΕ ΚΑΘΑΡΙΣΕ-ΣΡΙΕ 

ΦΟΛΙΚΨΝ ΜΟΝΑΔΨΝ 

 

 

88 

 

 

ΑΠΟ ΑΝΑΛΗΧΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΙ 
ΓΙΑ ΣΕΕΡΙ (4) 

ΜΗΝΕ 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ  

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται μεταξύ τους με τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

Α) 17 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας 

Μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 

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

Β)  Μία (1) μονάδα ανά μήνα για κάθε ανατεθείσα αίθουσα με ανώτατο όριο τις δέκα επτά 

(17) μονάδες ανά μήνα. 

Αριθμός 

Αιθουσών  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 …… 17 

Μονάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 …… 17 

 

*Ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε αντίστοιχη θέση του οικείου Δήμου 

που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης 

έργου μέσω των σχολικών επιτροπών για όσο διάστημα παρείχαν υπηρεσία καθώς και για το διδακτικό 

έτος 2020-2021 για συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέσω του οικείου Δήμου που θα βεβαιώνεται από την 

Διεύθυνση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας  και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αθηναίων κατόπιν 

χορηγηθείσας βεβαίωσης από τη σχολική μονάδα. 

 

2. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ή ΣΕΚΝΟ ΠΟΛΤΣΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (20 μονάδες και 10 μονάδες για 

κάθε τέκνο πέραν του τρίτου) 

Αριθμός τέκνων 4 5 6 7 8 9 10 … 

Μονάδες 30 40 50 60 70 80 90 … 

 

* υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, δικαιούται να κάνει 

χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των 

παραπάνω κριτηρίων 

 

3. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ή ΣΕΚΝΟ ΣΡΙΣΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (15 μονάδες) 

Αριθμός τέκνων 3 

Μονάδες 15 

 

*υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα τρίτεκνος και τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, δικαιούται να 

κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η 

αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων  
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4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΣΕΚΝΑ (5 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 10 

μονάδες για το τρίτο) 

Αριθμός τέκνων 1 2 3 

Μονάδες 5 10 20 

 

5. ΜΟΝΟΓΟΝΕΑ ή ΣΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΩΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (10 μονάδες για κάθε τέκνο) 

Αριθμός τέκνων 1 2 3 

Μονάδες 10 20 30 

* υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα γονέας και τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, δικαιούται να κάνει 

χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση 

των παραπάνω κριτηρίων. 

6. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΣΕΚΝΟΤ, ΑΔΕΛΥΟΤ Η ΤΖΤΓΟΤ 

Ποσοστό αναπηρίας 50%-59% 60%-66% 67%-69% 70% και άνω 

Μονάδες 10 12 15 17 

*Ο υποψήφιος, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν περισσότερες από μία περιπτώσεις ατόμων, των 

οποίων ασκεί το δικαίωμα προστασίας, δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης για τον ίδιο 

μοριοδότησης και πάντως μόνο μίας εξ αυτών. 

7. ΗΛΙΚΙΑ 

Ηλικία Έως και 50 ετών Άνω των 50 ετών 

Μονάδες 10 20 

 

Οι υποψήφιοι  πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει 

την εκτέλεση καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.       

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί το “Ειδικό Παράρτημα” αυτής 

 

ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ 

           Ολόκληρη η ανακοίνωση αναρτάται στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των 

ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου 

www.cityofathens.gr   

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΨΝ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση με Αριθμό Πρωτοκόλλου 

Ανακοίνωσης: 240735/29-10-2020  και να την υποβάλουν μετά των συνημμένων δικαιολογητικών 

ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: soxproslipsi@athens.gr   

            Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται 

υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. 

             

http://www.cityofathens.gr/
mailto:soxproslipsi@athens.gr
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        Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από 

την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού 

καταστήματος , ήτοι από Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 00:01 έως και  την Σρίτη 3 

Νοεμβρίου 2020 και ώρα 23:59. 

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ:  

 

 ε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, ο υποψήφιος δύναται να 

υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), σύμφωνα με την οποία εφόσον 
προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά τουλάχιστον μία ημέρα πριν την 

πρόσληψή του. 

 

 Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 
(Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να 

εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή.  

 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ 

          Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων μετά των συνημμένων 

δικαιολογητικών θα τους κατατάξει βάσει των κριτηρίων. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της 

οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, 

πραγματοποιείται ως εξής: 

1. Πρώτα απ' όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης για τις θέσεις με βάση τη 

βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (εμπειρία, αριθμός τέκνων 

πολύτεκνης οικογένειας, τριτεκνία, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, αναπηρία, 

ηλικία) 

2. την περίπτωση 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. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των 

υποψηφίων καθορίζεται με κλήρωση. 

     

ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΨΝ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΝΣΙΡΡΗΕΨΝ. 

          Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, τους πίνακες κατάταξης των 

υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων, ενώ 

θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της 

υπηρεσίας. 

         Κατά των πινάκων αυτών 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 ανάρτησης τους. Η αντίρρηση 

υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση soxproslipsi@athens.gr   

mailto:soxproslipsi@athens.gr
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ΠΡΟΛΗΧΗ 

          Σο προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και την εξέταση των αντιρρήσεων 

με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου. 

         Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασης τους, αντικαθίστανται με 

άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα κατάταξης, κατά τη σειρά εγγραφής 

τους σε αυτόν. 

         ε 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. 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΗΜΑ της παρούσας Ανακοίνωσης αποτελούν: 

α. Σο έντυπο «ΑΙΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ» που συμπληρώνουν και υποβάλλουν 

ηλεκτρονικά οι υποψήφιοι και 

β. το «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ για την πρόσληψη καθαριστών - καθαριστριών στις 

σχολικές μονάδες των Δήμων», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη 

συμπλήρωση της αίτησης -υπεύθυνης δήλωσης με πρωτόκολλο  

ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ: 240735/29-10-2020 σε  συνδυασμό με επισημάνεις σχετικά με τα 

προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων και ii) τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία 

επιλογής. 

                                                                              

 

 

   Ο 

 

                 ΔΗΜΑΡΦΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ  

 

 

         

         
       

        ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 
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