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                                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

Α∆Α: 6720ΩΨΑ-ΜΦΩ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Άρτα, 21-08-2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                  Αριθ. Πρωτ. 18357 
∆ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4/2020  
 

για την ̟ρόσληψη ̟ροσω̟ικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου σε υ̟ηρεσίες καθαρισµού Σχολικών Μονάδων 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 

 
Έχοντας υ̟όψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) ό̟ως  έχουν τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύουν, 

ιδίως µε τις όµοιες του άρθρου 34 του ν.4713/2020 (Α΄147) 

2. Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών Υ̟αλλήλων, ό̟ως 

ισχύουν 

3. Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων, ό̟ως ισχύουν 

4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης  (Α΄87), ό̟ως ισχύουν 

5. Την υ̟' αριθµ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-8-2020 Εγκριτική Α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής 

της ̟αρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισµών και ̟ροσλήψεων στο ∆ηµόσιο 

Τοµέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), ό̟ως  ισχύει. 

6. Τις ανάγκες των ∆ήµου Αρταίων σε ̟ροσω̟ικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την 

κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών µονάδων της χωρικής του 

αρµοδιότητας 

7. Σην υ̟’αριθµ. 50175/07-08-2020 Κοινή Υ̟ουργική Α̟όφαση (Φ.Ε.Κ. 3324/τ. Β’/2020) καθώς 

και την τρο̟ο̟οίηση αυτής (Φ.Ε.Κ. 3447/τ.Β’/2020). 

 

 

Ανακοινώνει 
 

Την ̟ρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 
συνολικά εξήντα (60) ατόµων για την καθαριότητα σχολικών µονάδων  στο ∆ήµο 
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Αρταίων, και συγκεκριµένα, ανά υ̟ηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, 
αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα α̟αιτούµενα (τυ̟ικά) ̟ροσόντα 
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Υ̟ηρεσία Έδρα υ̟ηρεσίας Ειδικότητα  Αριθµός 
ατόµων 

Χρόνος 
α̟ασχόλησ

ης 

Μερικής 

α̟ασχόληση

ς 

Πλήρους 

α̟ασχόληση

ς ∆ήµος     ΑΡΤΑ 

ΥΕ Καθαριστές-

στριες σχολικών 

µονάδων 
 59 1 

∆ιδακτικό 

έτος 2020-

2021 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

 

Ως βαθµολογούµενη εµ̟ειρία  λαµβάνεται υ̟όψη η α̟ασχόληση σε αντίστοιχη θέση του δήµου 

Αρταίων ̟ου έχει διανυθεί µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή µε 

συµβάσεις µίσθωσης έργου µέσω των σχολικών ε̟ιτρο̟ών για όσο διάστηµα ̟αρείχαν 

υ̟ηρεσία, ανεξαρτήτως του χρόνου κτήσης του τίτλου σ̟ουδών.  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ  ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

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

 
1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (17 µονάδες ανά µήνα εµ̟ειρίας) 

Μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 

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

∗ Ως βαθµολογούµενη εµ̟ειρία  λαµβάνεται υ̟όψη η α̟ασχόληση σε αντίστοιχη 

θέση του οικείου ∆ήµου ̟ου έχει διανυθεί µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου ή µε συµβάσεις µίσθωσης έργου µέσω των σχολικών ε̟ιτρο̟ών για όσο 

διάστηµα ̟αρείχαν υ̟ηρεσία. 

. 

2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (20 µονάδες και 10 
µονάδες για κάθε τέκνο ̟έραν του τρίτου) 

Αριθµός 

τέκνων 
4 5 6 7 8 9 10 ... 

Μονάδες 30 40 50 60 70 80 90 … 

∗ υ̟οψήφιος ̟ου είναι ταυτόχρονα ̟ολύτεκνος και  τέκνο ̟ολύτεκνης οικογένειας, 

δικαιούται να κάνει χρήση της ̟ροσφορότερης βαθµολογικά α̟ό τις δύο ιδιότητες. 

Α̟οκλείεται η αθροιστική βαθµολόγηση των ̟αρα̟άνω κριτηρίων 

 
3. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ή ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (15 µονάδες) 

Αριθµός 3 
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τέκνων 

Μονάδες 15 

υ̟οψήφιος ̟ου είναι ταυτόχρονα τρίτεκνος και  τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, δικαιούται να 

κάνει χρήση της ̟ροσφορότερης βαθµολογικά α̟ό τις δύο ιδιότητες. Α̟οκλείεται η 

αθροιστική βαθµολόγηση των ̟αρα̟άνω κριτηρίων 

4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (5 µονάδες για καθένα α̟ό τα δύο ̟ρώτα τέκνα και 10 
µονάδες για το τρίτο) 

αριθµός 

τέκνων 
1 2 3 

µονάδες 5 10 20 

 
 

5. ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ ή ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (10 µονάδες για 
κάθε τέκνο)  

αριθµός 

τέκνων 
1 2 3 

µονάδες 10 20 30 

∗ υ̟οψήφιος ̟ου είναι ταυτόχρονα γονέας και  τέκνο µονογονεϊκής οικογένειας, δικαιούται να 

κάνει χρήση της ̟ροσφορότερης βαθµολογικά α̟ό τις δύο ιδιότητες. Α̟οκλείεται η 

αθροιστική βαθµολόγηση των ̟αρα̟άνω κριτηρίων. 

 

6.  ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, Α∆ΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ  

Ποσοστό 

ανα̟ηρίας 
50%-59% 60%-66% 67%-69% 

70% και 

άνω 

µονάδες 10 12 15 17 

∗ Ο υ̟οψήφιος,  στο ̟ρόσω̟ο του ο̟οίου συντρέχουν ̟ερισσότερες α̟ό µία ̟ερι̟τώσεις 

ατόµων, των ο̟οίων ασκεί το δικαίωµα ̟ροστασίας, δικαιούται να κάνει χρήση  της 

̟ροσφορότερης για τον ίδιο µοριοδότησης και ̟άντως µόνο µίας εξ αυτών. 

 
7. ΗΛΙΚΙΑ  

Ηλικία 
Έως και 50 

ετών 

Άνω των 50 

ετών 

µονάδες 10 20 

 

Ανάρτηση της ανακοίνωσης  

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

ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου καθώς και στον διαδικτυακό τό̟ο του 

∆ήµου www.arta.gr . 

 
Υ̟οβολή αιτήσεων συµµετοχής 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµ̟ληρώσουν µόνο την συνηµµένη αίτηση µε αριθµό ΣΟΧ 
4/2020 και να την υ̟οβάλουν  ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: dimos@arta.gr 

Η αίτηση συµµετοχής, ̟ου θα υ̟οβληθεί ηλεκτρονικά, ̟ρέ̟ει α̟αραιτήτως να 
εµφανίζεται υ̟ογεγραµµένη, µε φυσική υ̟ογραφή. Ανυ̟όγραφες αιτήσεις δεν θα 
γίνονται δεκτές. 
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Η ̟ροθεσµία υ̟οβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες και αρχίζει α̟ό 

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

καταστήµατος, ήτοι α̟ό 24 έως και 26/08/2020. Η ανωτέρω ̟ροθεσµία λήγει µε την 

̟αρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόµο εξαιρετέα 

(δηµόσια αργία ή µη εργάσιµη) τότε η λήξη της ̟ροθεσµίας µετατίθεται την ε̟όµενη εργάσιµη 

ηµέρα. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υ̟οψηφίων 

Αφού η υ̟ηρεσία µας  ε̟εξεργαστεί τις αιτήσεις των υ̟οψηφίων, σύµφωνα µε τα 

βαθµολογούµενα κριτήρια ̟ου ε̟ικαλείται κάθε υ̟οψήφιος, τους κατατάσσει βάσει των 

κριτηρίων. Η κατάταξη των υ̟οψηφίων, βάσει της ο̟οίας θα γίνει η τελική ε̟ιλογή για την 

̟ρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, ̟ραγµατο̟οιείται ως εξής:  

1. Πρώτα α̟΄ όλα οι υ̟οψήφιοι κατατάσσονται στους ̟ίνακες κατάταξης για τις θέσεις µε βάση 

τη βαθµολογία ̟ου συγκεντρώνουν στα βαθµολογούµενα κριτήρια (εµ̟ειρία αριθµός τέκνων 

̟ολύτεκνης οικογένειας, τριτεκνία αριθµός ανήλικων τέκνων, µονογονεϊκές οικογένειες, ανα̟ηρία, 

ηλικία) 

2. Στην ̟ερί̟τωση ισοβαθµίας υ̟οψηφίων στη συνολική βαθµολογία ̟ροηγείται αυτός ̟ου 
έχει τις ̟ερισσότερες µονάδες στο ̟ρώτο βαθµολογούµενο κριτήριο (χρόνος εµ̟ειρίας) 

και, αν αυτές συµ̟ί̟τουν, αυτός ̟ου έχει τις ̟ερισσότερες µονάδες στο δεύτερο κριτήριο 

(αριθµός τέκνων ̟ολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η 

σειρά µεταξύ των υ̟οψηφίων καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση ̟ινάκων και υ̟οβολή αντιρρήσεων 

Μετά την κατάρτιση των ̟ινάκων, η υ̟ηρεσία µας θα αναρτήσει, το αργότερο µέσα σε 
τρεις (3) ηµέρες α̟ό τη λήξη της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των αιτήσεων συµµετοχής, 
τους ̟ίνακες κατάταξης των υ̟οψηφίων στο κατάστηµα των γραφείων µας,  ενώ θα 

συνταχθεί και σχετικό ̟ρακτικό ανάρτησης το ο̟οίο θα υ̟ογραφεί α̟ό δύο (2) υ̟αλλήλους 

της υ̟ηρεσίας. 

Κατά των ̟ινάκων αυτών ε̟ιτρέ̟εται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς  
µόνο για εσφαλµένο υ̟ολογισµό της µοριοδότησης µέσα σε α̟οκλειστική ̟ροθεσµία δύο (2) 
εργασίµων ηµερών η ο̟οία αρχίζει α̟ό την ε̟όµενη ηµέρα της ανάρτησής τους. Η αντίρρηση 

υ̟οβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimos@arta.gr 

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός ̟ίνακας ε̟ιτυχόντων – 

̟ροσλη̟τέων. Οι τελικοί ̟ίνακες αναρτώνται στον ̟ίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού 

καταστήµατος και στην ιστοσελίδα του δήµου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη  

Το ̟ροσω̟ικό ̟ροσλαµβάνεται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 

αµέσως µετά την κατάρτιση των τελικών ̟ινάκων κατάταξης των υ̟οψηφίων µε α̟όφαση του 

αρµόδιου ̟ρος διορισµό οργάνου. 

Κατά την ̟ρόσληψή τους οι ε̟ιτυχόντες οφείλουν τα ̟ροσκοµίσουν τα στοιχεία ̟ου 

α̟αιτούνται για την α̟όδειξη των α̟αιτούµενων ̟ροσόντων, των λοι̟ών ιδιοτήτων τους και της 

εµ̟ειρίας τους ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
dimos@arta.gr εντός α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας 10 ηµερών µετά την ̟ρόσληψή τους 

Τυχόν αναµόρφωση των ̟ινάκων µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των ̟ροσλη̟τέων ̟ου 

συνε̟άγεται ανακατάταξη των υ̟οψηφίων, εκτελείται υ̟οχρεωτικά α̟ό το φορέα, ενώ 

καταγγέλλεται η σύµβαση όσων υ̟οψηφίων δεν δικαιούνται ̟ρόσληψης βάσει της νέας 

κατάταξης. Οι υ̟οψήφιοι των ο̟οίων καταγγέλθηκε η σύµβαση λαµβάνουν τις α̟οδοχές ̟ου 

̟ροβλέ̟ονται για την α̟ασχόλησή τους έως την ηµέρα της καταγγελίας της σύµβασης, χωρίς 

ο̟οιαδή̟οτε α̟οζηµίωση α̟ό την αιτία αυτή.   
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Προσληφθέντες ̟ου α̟οχωρούν ̟ριν α̟ό την λήξη της σύµβασής τους, αντικαθίστανται µε 

άλλους α̟ό τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον ̟ίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη 

σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.  

Σε κάθε ̟ερί̟τωση, οι υ̟οψήφιοι ̟ου ̟ροσλαµβάνονται λόγω αντικατάστασης α̟οχωρούντων 

υ̟οψηφίων, α̟ασχολούνται για το υ̟ολει̟όµενο, κατά ̟ερί̟τωση, χρονικό διάστηµα και 

µέχρι συµ̟ληρώσεως της εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου. 

 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της ̟αρούσας ανακοίνωσης α̟οτελούν: 

α. Το έντυ̟ο «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ» ̟ου συµ̟ληρώνουν και υ̟οβάλλουν 

ηλεκτρονικά οι υ̟οψήφιοι και 

 β. το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ̟ρόσληψη καθαριστών – καθαριστριών στις σχολικές 
µονάδες των ∆ήµων», το ο̟οίο ̟εριλαµβάνει: i) οδηγίες για τη συµ̟λήρωση της αίτησης – 

υ̟εύθυνης δήλωσης µε ̟ρωτόκολλο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 4/2020, σε συνδυασµό µε 

ε̟ισηµάνσεις σχετικά µε τα ̟ροσόντα και τα βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης των 

υ̟οψηφίων και ii) τα δικαιολογητικά ̟ου α̟αιτούνται για την έγκυρη συµµετοχή τους στη 

διαδικασία ε̟ιλογής.  
 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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