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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

για ηην πρόζληυη προζφπικού με ζτέζη εργαζίας ιδιφηικού δικαίοσ οριζμένοσ τρόνοσ ζε 
σπηρεζίες καθαριζμού ζτολικών μονάδφν 

 
Ο Δήμαρτος Οροπεδίοσ Λαζιθίοσ 

 

Έτονηας σπόυη: 

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 18 του Ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν, ιδίωσ με 

τισ όμοιεσ του άρκρου 34 του Ν.4713/2020 (Α’ 147) 

2. Σισ διατάξεισ του Ν.3584/2007 (Α’ 143), Κϊδικασ Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν Τπαλλιλων, όπωσ ιςχφουν 

3. Σισ διατάξεισ του Ν.3463/2006 (Α’ 114), Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων, όπωσ ιςχφουν 

4. Σισ διατάξεισ του Ν.3852/2010, Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ (Α’87), όπωσ ιςχφουν 

5. Σθν ΚΤΑ 50175/07.08.2020 (ΦΕΚ 3324/07.08.2020 τεφχοσ Β’) «Διαδικαςία και κριτιρια για τθν 

πρόςλθψθ προςωπικοφ κακαριότθτασ ςχολικϊν μονάδων τθσ Χϊρασ από τουσ Διμουσ με ςφμβαςθ  

Εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου» 

6. Σθν ΚΤΑ 51938/18.08.2020 (ΦΕΚ 3447/18.08.2020 τεφχοσ Β’): Σροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 

50175/07.08.2020   κοινισ  απόφαςθσ   των   Τπουργϊν  Οικονομικϊν  και   Εςωτερικϊν  «Διαδικαςία   και 

κριτιρια για τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ κακαριότθτασ ςχολικϊν μονάδων τθσ χϊρασ από τουσ Διμουσ με 

φμβαςθ Εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου» (Β’ 3324) 

7. Σθν υπ' αρικμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-8-2020 Εγκριτικι Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ  τθσ  παρ. 1 

του άρκρου 2 τθσ ΠΤ 33/2006 (Αναςτολι διοριςμϊν και προςλιψεων ςτο Δθμόςιο Σομζα ΦΕΚ  280/Α/28-

12-2006), όπωσ ιςχφει 

8. Σο με αρικ. πρωτ. 52630/19-08-2020 ζγγραφο του Τπουργείου Εςωτερικϊν του Σμιματοσ 

Προςωπικοφ Ιδιωτικοφ Δικαίου με κζμα «Ζγκριςθ πρόςλθψθσ προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ 

δικαίου οριςμζνου χρόνου ςτουσ Διμουσ τθσ χϊρασ για τθν κάλυψθ αναγκϊν κακαριότθτασ ςχολικϊν 

μονάδων». 

9. Σισ ανάγκεσ του Διμου Οροπεδίου Λαςικίου ςε προςωπικό ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου 

για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του ςτθν κακαριότθτα των ςχολικϊν μονάδων τθσ χωρικισ του 

αρμοδιότθτασ 

 



 

Ανακοινϊνει 
 

Σθν πρόςλθψθ, με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, ςυνολικά ενόσ (1) ατόμου 
για τθν κακαριότθτα ςχολικϊν μονάδων ςτο Διμο Οροπεδίου Λαςικίου, και ςυγκεκριμζνα, ανά 
υπθρεςία, ζδρα, ειδικότθτα και διάρκεια ςφμβαςθσ, αρικμοφ ατόμων (βλ. ΠΛΝΑΚΑ Α): 

 

ΠΛΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

 

Σοποκεςία 
 

Ζδρα υπθρεςίασ 
 

Ειδικότθτα 
Αρικμόσ 
ατόμων 

Χρόνοσ 
απαςχόλθςθσ 

 
Διμοσ 

Οροπεδίου 
Λαςικίου 

 
 

Σηερμιάδων 

ΤΕ Κακαριςτζσ-
ςτριεσ ςχολικϊν 

μονάδων 

Μερικισ 
απαςχόλθςθσ 

Πλιρουσ 
απαςχόλθςθσ 

 
Διδακτικό ζτοσ 

2020-2021 
0 1 

 

ΕΜΠΕΛΡΛΑ 

 Ωσ βακμολογοφμενθ εμπειρία λαμβάνεται  υπόψθ θ  απαςχόλθςθ ςε αντίςτοιχθ κζςθ του οικείου διμου που 

ζχει διανυκεί με ςυμβάςεισ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ι με ςυμβάςεισ 

μίςκωςθσ ζργου μζςω των ςχολικϊν επιτροπϊν για όςο διάςτθμα παρείχαν υπθρεςία, 

ανεξαρτιτωσ του χρόνου κτιςθσ του τίτλου ςπουδϊν 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΘΘ ΚΡΙΣΘΡΙΩΝ 
 

Η ςειρά κατάταξθσ των υποψθφίων κακορίηεται μεταξφ τουσ με τα ακόλουκα κριτιρια: 
 

1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (17 μονάδεσ ανά μινα  εμπειρίασ και επιπλζον μια (1) μονάδα ανά μινα για κάκε ανατεκείςα αίκουςα με ανϊτατο όριο τισ 
δζκα επτά (17) μονάδεσ ανά μινα και για όςο χρονικό διάςτθμα παρείχαν υπθρεςία) 

Μινεσ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 

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

 Ωσ βαθμολογοφμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απαςχόληςη ςε αντίςτοιχη θζςη του 

οικείου Δήμου που ζχει διανυθεί με ςυμβάςεισ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ή με 

ςυμβάςεισ μίςθωςησ ζργου μζςω των ςχολικϊν επιτροπϊν για όςο διάςτημα παρείχαν υπηρεςία. 

. 

2. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ι ΣΕΚΝΟ ΠΟΛΤΣΕΚΝΘ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (20 μονάδεσ και 10 μονάδεσ για κάκε τζκνο πζραν του 

τρίτου) 

Αρικμόσ 
τζκνων 

4 5 6 7 8 9 10 ... 

Μονάδεσ 30 40 50 60 70 80 90 … 

 υποψήφιοσ που είναι ταυτόχρονα πολφτεκνοσ και τζκνο πολφτεκνησ οικογζνειασ, δικαιοφται να 

κάνει χρήςη τησ προςφορότερησ βαθμολογικά από τισ δφο ιδιότητεσ. Αποκλείεται η αθροιςτική 

βαθμολόγηςη των παραπάνω κριτηρίων 



3. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ι ΣΕΚΝΟ ΣΡΙΣΕΚΝΘ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (15 μονάδεσ) 

Αρικμόσ 
τζκνων 

3 

Μανάδεσ 15 

* υποψήφιοσ που είναι ταυτόχρονα τρίτεκνοσ και τζκνο τρίτεκνησ οικογζνειασ, δικαιοφται να κάνει χρήςη τησ 
προςφορότερησ βαθμολογικά από τισ δφο ιδιότητεσ. Αποκλείεται η αθροιςτική βαθμολόγηςη των παραπάνω 
κριτηρίων 
 

4. ΑΝΘΛΙΚΑ ΣΕΚΝΑ (5 μονάδεσ για κακζνα από τα δφο πρϊτα τζκνα και 10 μονάδεσ για το τρίτο) 

Αρικμόσ τζκνων 1 2 3 

Μονάδεσ 5 10 20 

 

 

5. ΜΟΝΟΓΟΝΕΑ ι ΣΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΘ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (10 μονάδεσ για κάκε τζκνο) 

Αρικμόσ τζκνων 1 2 3 

Μονάδεσ 10 20 30 

 υποψήφιοσ που είναι ταυτόχρονα γονζασ και τζκνο μονογονεϊκήσ οικογζνειασ, δικαιοφται να κάνει χρήςη 
τησ προςφορότερησ βαθμολογικά από τισ δφο ιδιότητεσ. Αποκλείεται η αθροιςτική βαθμολόγηςη των 

παραπάνω κριτηρίων. 

 
6. ΑΝΑΠΘΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΣΕΚΝΟΤ, ΑΔΕΛΦΟΤ ι ΤΗΤΓΟΤ 

Ποςοςτό αναπθρίασ 50%-59% 60%-66% 67%-69% 70% και άνω 

Μονάδεσ 10 12 15 17 

 Ο υποψήφιοσ, ςτο πρόςωπο του οποίου ςυντρζχουν περιςςότερεσ από μία  περιπτϊςεισ  ατόμων,  των  
οποίων αςκεί το δικαίωμα προςταςίασ, δικαιοφται να κάνει χρήςη τησ προςφορότερησ για τον ίδιο 
μοριοδότηςησ και πάντωσ μόνο μίασ εξ αυτϊν. 

 
7. ΘΛΙΚΙΑ 

Ηλικία Εωσ και 50 ετϊν Άνω των 50 ετϊν 

Μονάδεσ 10 20 

 

 

 Ανάρτθςθ τθσ ανακοίνωςθσ 

Ολόκληπη ε  αλαθνίλσζε  αλαξηάηαη ζην θαηάζηεκα  ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ 

ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Δήκνπ θαη ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Δήκνπ https://lasithi.gov.gr.
  

 
 Τποβολι αιτιςεων ςυμμετοχισ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν μόνο τθν ςυνθμμζνθ αίτθςθ τθσ παροφςασ 
ανακοίνωςθσ και να τθν υποβάλουν θλεκτρονικά ςτον ακόλουκθ διεφκυνςθ: 
register@0474.syzefxis.gov.gr 

Θ αίτθςθ ςυμμετοχισ, που κα υποβλθκεί θλεκτρονικά, πρζπει απαραιτιτωσ να εμφανίηεται 
υπογεγραμμζνθ, με φυςικι υπογραφι. Ανυπόγραφεσ αιτιςεισ δεν κα γίνονται δεκτζσ. 

https://lasithi.gov.gr/
mailto:%20register@0474.syzefxis.gov.gr
mailto:%20register@0474.syzefxis.gov.gr


Θ  προκεςμία  υποβολισ  των  αιτιςεων  είναι  τρεισ  (3)  εργάςιμεσ μζρεσ  και  αρχίηει  από  τθν 
επόμενθ   θμζρα   τθσ   ανάρτθςθσ   τθσ   ανακοίνωςθσ  ςτο  χϊρο   ανακοινϊςεων   του   δθμοτικοφ 
καταςτιματοσ. Η ανωτζρω προκεςμία λιγει µε τθν παρζλευςθ ολόκλθρθσ τθσ τελευταίασ 
θμζρασ και εάν αυτι είναι κατά το νόμο εξαιρετζα (δθμόςια αργία ι μθ εργάςιμθ) τότε θ 
λιξθ τθσ προκεςμίασ μετατίκεται τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα. 

 

 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ:  Κατάταξθ υποψθφίων 

Αθνύ ε ππεξεζία καο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ζύκθσλα κε ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα 
πνπ επηθαιείηαη θάζε ππνςήθηνο, ηνπο θαηαηάζζεη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ. Η καηάηαξη ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη 
ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηελική επιλογή γηα ηελ πξόζιεςε κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, 

πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο: 

1. Πρϊτα απ’ όλα οι υποψιφιοι κατατάςςονται ςτουσ πίνακεσ κατάταξθσ για τισ κζςεισ  με  βάςθ 
τθ βακμολογία που ςυγκεντρϊνουν ςτα βακμολογοφμενα κριτιρια (εμπειρία αριθμόσ τζκνων 
πολφτεκνησ οικογζνειασ, τριτεκνία αριθμόσ ανήλικων τζκνων, μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ, 
αναπηρία, ηλικία) 

2. τθν περίπτωςθ ιςοβακμίασ υποψθφίων ςτθ ςυνολικι βακμολογία προθγείται αυτόσ που 
ζχει τισ περιςςότερεσ μονάδεσ ςτο πρϊτο βακμολογοφμενο κριτιριο (χρόνοσ εμπειρίασ) και,  
αν αυτζσ ςυμπίπτουν, αυτόσ που ζχει τισ περιςςότερεσ μονάδεσ ςτο δεφτερο κριτιριο 
(αριθμόσ τζκνων  πολφτεκνησ  οικογζνειασ)  και  οφτω  κακεξισ.  Αν  εξαντλθκοφν  όλα  τα  
κριτιρια, θ ςειρά μεταξφ των υποψθφίων κακορίηεται με δθμόςια κλιρωςθ. 

 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ: Ανάρτθςθ πινάκων και υποβολι αντιρριςεων 

Μετά τθν κατάρτιςθ των πινάκων, θ υπθρεςία μασ κα αναρτιςει, το αργότερο μζςα ςε πζντε 
(5) θμζρεσ  από  τθ  λιξθ  τθσ  προκεςμίασ  υποβολισ  των  αιτιςεων ςυμμετοχισ,   τουσ  
πίνακεσ κατάταξθσ  των  υποψθφίων  ςτο κατάςτθμα των  γραφείων μασ,   ενϊ κα ςυνταχκεί   
και  ςχετικό πρακτικό ανάρτθςθσ το οποίο κα υπογραφεί από δφο (2) υπαλλιλουσ τθσ υπθρεςίασ. 

Κατά  των  πινάκων  αυτϊν  επιτρζπεται  ςτουσ  ενδιαφερόμενουσ  θ  άςκθςθ  αντίρρθςθσ  ατελϊσ 
μόνο για εςφαλμζνο υπολογιςμό τθσ μοριοδότθςθσ μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία δφο 
(2) εργαςίμων θμερϊν θ οποία αρχίηει από τθν επόμενθ θμζρα τθσ ανάρτθςθσ τουσ. Η 
αντίρρθςθ υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
register@0474.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. 

 
 ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΠΕΜΠΣΟ: Πρόςλθψθ 

Τν πξνζσπηθό πξνζιακβάλεηαη κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ αμέζωρ μεηά ηελ  
θαηάξηηζε ησλ ηειηθώλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ  κε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ πξνο δηνξηζκό 

νξγάλνπ. 

Κατά τθν πρόςλθψθ τουσ οι επιτυχόντεσ οφείλουν τα προςκομίςουν τα ςτοιχεία που απαιτοφνται 
για τθν απόδειξθ των απαιτοφμενων προςόντων, των λοιπϊν ιδιοτιτων τουσ και τθσ εμπειρίασ 
τουσ θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου register@0474.syzefxis.gov.gr 
εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ 10 θμερϊν μετά τθν πρόςλθψθ τουσ. 

mailto:register@0474.syzefxis.gov.gr
mailto:register@0474.syzefxis.gov.gr


Τπρόλ  αλακόξθσζε  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 

απαζρόιεζε ηνπο έσο ηελ εκέξα ηεο θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε από 
ηελ αηηία απηή. 

Πξνζιεθζέληεο πνπ απνρσξνύλ πξηλ από ηελ ιήμε ηεο ζύκβαζεο ηνπο, ανηικαθίζηανηαι κε άιινπο 
από ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθόηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο 

ηνπο ζε απηόλ. 

Σε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη ιόγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνύλησλ 

ππνςεθίσλ, απαζρνινύληαη γηα ην ςπολειπόμενο, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη 
ζπκπιεξώζεσο ηεο εγκεκπιμένηρ διάπκειαρ ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ. 

 
 
 

 

 

      Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 

 

 

 

                                                                     ΙΩΑΝΝΗ ΣΕΦΑΝΑΚΗ 

 ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΘΜΑ τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ αποτελοφν: 
 

α. Σο ζντυπο «ΑΙΣΘΘ – ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ» που ςυμπλθρϊνουν και υποβάλλουν θλεκτρονικά οι 
υποψιφιοι και 

 

β. το «ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ για τθν πρόςλθψθ κακαριςτϊν – κακαριςτριϊν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ των 
Διμων», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδθγίεσ για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ –  υπεφκυνθσ  
διλωςθσ με πρωτόκολλο ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 3545/27.08.2020, ςε ςυνδυαςμό με επιςθμάνςεισ ςχετικά 
με τα προςόντα και τα βακμολογοφμενα κριτιρια κατάταξθσ των υποψθφίων και ii) τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία επιλογισ. 


