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        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Βαθµός Ασφαλείας: Αδιαβάθµητο 
∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                 Βαθµός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ                          Χρόνος ∆ιατήρησης: ∆ιηνεκές               
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ         
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ          Α.Π. 205208/22-07-2022 
           
          
            
                                 
             

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ. 

           

     Ο 
 

                                        ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α'138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α' 143), Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών Υπαλλήλων, όπως 

ισχύουν. 

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

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

∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης  (Α'87), όπως ισχύουν. 

5. Την υπ’αριθ. 55472/2021 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «∆ιαδικασία και  κριτήρια για 

την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης, των ∆ηµόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (∆.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων 

∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ.∆.Ε.) της Χώρας από τους ∆ήµους µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου» (Φ.Ε.Κ. 3352/τ. Β’/26-07-2021). 

6. Την υπ' αριθµ. ∆ΙΠΑΑ∆/ Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-07-2022 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής 

της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο ∆ηµόσιο 

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

7. Το υπ’αριθµ. 45941/11-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα: « Έγκριση 

πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στους ∆ήµους της 

χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών µονάδων». 

8. Τις ανάγκες των ∆ήµου Αθηναίων  σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την 

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

9.Την υπ’ αριθµ. 991/2022 Πράξη της Οικονοµικής Επιτροπής 
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Ανακοινώνει 

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

πεντακοσίων είκοσι (520) ατόµων για την καθαριότητα σχολικών µονάδων στο ∆ήµο Αθηναίων, 

και συγκεκριµένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. 

ΠΙΝΑΚΑ Α). 

 

 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 

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

 
 
Η εµπειρία για την απασχόληση σε αντίστοιχη θέση σχολικής µονάδας του ∆ήµου 
Αθηναίων καθώς και ∆ηµοσίου Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Σχολείων 
∆εύτερης Ευκαιρίας του ∆ήµου Αθηναίων που έχει διανυθεί µε συµβάσεις εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή µε συµβάσεις µίσθωσης έργου µέσω του ∆ήµου 
Αθηναίων , αποδεικνύεται µε την προσκόµιση βεβαίωσης του χρόνου εµπειρίας και 
µοριοδοτείται ως εξής: 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε∆ΡΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗ

ΣΗΣ 
 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

∆ΗΜΟΣ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑΣ, 

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ 
∆ΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ 

 
ΥΕ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ-
ΣΤΡΙΕΣ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

 

ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΑΤΟΜΑ: 520 

 
 

 
 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 2022-

2023 

1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
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Σελίδα 3 από 6 

 

α) ΕΜΠΕΙΡΙΑ µέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020  (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 … 

 

       Και επιπλέον µία (1) µονάδα ανά µήνα για κάθε ανατεθείσα αίθουσα µε ανώτατο όριο τις δέκα 

επτά (17) µονάδες. 

 

Αριθµός 

αιθουσών 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ….. 17 

Μονάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 …. 17 

 

β) ΕΜΠΕΙΡΙΑ από το διδακτικό έτος 2020-2021:  (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 … 

 

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

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

έργου µέσω των σχολικών επιτροπών για όσο διάστηµα παρείχαν υπηρεσία. 

 

2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (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. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ή ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (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  

 

4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (5 µονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 10 

µονάδες για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν των δύο πρώτων) 
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Σελίδα 4 από 6 

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 ……… 

* 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, ΤΕΚΝΟΥ, Α∆ΕΛΦΟΥ Η ΣΥΖΥΓΟΥ 

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 

*Ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ορίζεται το 67ο έτος συµπληρωµένο. 

 

Ανάρτηση τnς ανακοίνωσης 

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

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

www.cityofathens.gr   

 

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 

 Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν µόνο την συνηµµένη αίτηση µε Αριθµό 
Πρωτοκόλλου Ανακοίνωσης: 205208/22-07-2022 και να την υποβάλουν µαζί µε τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους 
και της εµπειρίας αποκλειστικά ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της 
υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

∆ήµος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στη ∆ιεύθυνση 
∆ιαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού, Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 
υπόψιν κου Γιαννέλη (τηλ. επικοινωνίας: 2105277450, 2105277480, 2105277484, 
2105277452, 21052777078, 2105277509, 2105277510, 2105277514, 2105277516, 
2105277520). 
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∆ιόρθωση ή συµπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον 
δικαιολογητικών, επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων 
συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής. 

Το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο 
οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Η αίτηση συµµετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής 
συµπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.  

Επισηµαίνεται: ότι σύµφωνα µε το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισµό Προστασίας ∆εδοµένων (ΕΕ) 
2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρµογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νοµικό 
πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ. Για το λόγο 
αυτό, η συµµετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης µε την οικειοθελή υποβολή αίτησης µε τα 
συνηµµένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη 
συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την 
ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριµένο σκοπό και για όσο χρόνο 
απαιτείται, προκειµένου να ολοκληρωθούν οι νόµιµες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να 
προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειµένου να 
επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι 

διατηρούν το δικαίωµα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγµή και κατόπιν υποβολής 
σχετικής αίτησης προς το Φορέα. 

 
             Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες και αρχίζει 

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

καταστήµατος , ήτοι από 25 Ιουλίου 2022 έως και 5 Αυγούστου 2022. Η ανωτέρω προθεσµία 

λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι από το νόµο εξαιρετέα 

(δηµόσια αργία ή µη εργάσιµη) τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη 

ηµέρα.   

Κατάταξη υποψηφίων 

          Αφού η υπηρεσία µας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, σύµφωνα µε τα 

βαθµολογούµενα κριτήρια που επικαλείται κάθε υποψήφιος, τους κατατάσσει 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. Στην 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 δηµόσια κλήρωση. 

 

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή αντιρρήσεων. 

          Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία µας θα αναρτήσει, το αργότερο µέσα σε δέκα 

(10) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής, τους πίνακες 

κατάταξης των υποψηφίων στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος και στην αρχική 
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σελίδα της ιστοσελίδας του ∆ήµου, 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 t.iddikaiou.pros@athens.gr  ή 

αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει 

την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη 

διεύθυνση: ∆ήµος Αθηναίων – Λιοσίων 22 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου 2ος Όροφος. 

           Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων – 

προσληπτέων. Οι τελικοί πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού 

καταστήµατος και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αθηναίων. 

Πρόσληψη 

          Το προσωπικό προσλαµβάνεται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 

αµέσως µετά την κατάρτιση των τελικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων 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 της οικείας ειδικότητας, κατά τη 

σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

         Σε 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. 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας Ανακοίνωσης αποτελούν: 

α. Το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ» που συµπληρώνουν και υποβάλλουν 

ταχυδροµικά οι υποψήφιοι και 

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

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

συµπλήρωση της αίτησης -υπεύθυνης δήλωσης µε πρωτόκολλο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: 

205208/22-07-2022 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 ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  

 
 
         
         
       
        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΔΑ: Ω5Ρ7Ω6Μ-ΡΘΦ
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