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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ                                                              Γοφρνεσ: 20.08.2020 
ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΛΟΤ                                                                       Αρ. Πρωτ.: 13891 
ΔΘΜΟ ΧΕΡΟΝΘΟΤ  
Δ/ΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΩΝ  ΤΠΘΡΕΛΩΝ  
ΣΜΘΜΑ ΔΛΟΛΚΘΘ 
  
Πλθροφορίεσ: Σαςιοφδθ Καλλιρόθ 
ΣΗΛ :2813404614 
ΦΑΞ:2813404608 
 e-mail :k.tasioudi@hersonisos.gr 

ΑΝΑΚΟΛΝΩΘ 

για τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ςε  

υπθρεςίεσ κακαριςμοφ ςχολικϊν μονάδων  
 

 
Ο ΔΘΜΟ ΧΕΡΟΝΘΟΤ  

 
Ζχοντασ υπόψθ: 
 
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 (Αϋ147) 

2. Σισ διατάξεισ του ν.3584/2007 (Αϋ143), Κϊδικασ Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν Τπαλλιλων, όπωσ ιςχφουν 

3. Σισ διατάξεισ του ν.3463/2006 (Αϋ114), Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων, όπωσ ιςχφουν 

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

Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ  (Αϋ87), όπωσ ιςχφουν 

5. Σθν ΚΤΑ 50175/07.08.2020 (ΦΕΚ 3324/07.08.2020 Σεφχοσ Βϋ) «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 3447/18.08.2020τείχοσ Βϋ): 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 

ςφμβαςθ Εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου» (Βϋ3324) 

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». 

 

ΑΔΑ: 697ΖΩΗΜ-5ΦΕ



2 

 

9. Σισ ανάγκεσ των Διμου Χερςονιςου 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 τριάντα δφο (32) 
ατόμων για τθν κακαριότθτα ςχολικϊν μονάδων ςτο Διμο Χερςονιςου, και ςυγκεκριμζνα, ανά 
υπθρεςία, ζδρα, ειδικότθτα και διάρκεια ςφμβαςθσ, αρικμοφ ατόμων (βλ. ΠΛΝΑΚΑ Α): 
 

ΠΛΝΑΚΑ Α: ΚΕΕΛ ΠΡΟΩΠΛΚΟΤ  

Τπθρεςία Ζδρα υπθρεςίασ Ειδικότθτα  
Αρικμόσ 
ατόμων 

Χρόνοσ 
απαςχόλθςθσ 

Διμοσ 
Χερςονιςου 

Γοφρνεσ 

ΤΕ Κακαριςτζσ-
ςτριεσ ςχολικϊν 

μονάδων 
 

Μερικισ 
απαςχόλθςθσ 

Πλιρουσ 
απαςχόλθςθσ Διδακτικό ζτοσ 

2020-2021 
7 25 

 

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.  

ΒΑΚΜΟΛΟΓΘΘ  ΚΡΛΣΘΡΛΩΝ 
 

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

1. ΕΜΠΕΛΡΛΑ (17 μονάδεσ ανά μινα εμπειρίασ) 

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. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΛ ι ΣΕΚΝΟ ΠΟΛΤΣΕΚΝΘ ΟΛΚΟΓΕΝΕΛΑ (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 
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3. ΣΡΛΣΕΚΝΟΛ ι ΣΕΚΝΟ ΣΡΛΣΕΚΝΘ ΟΛΚΟΓΕΝΕΛΑ (15 μονάδεσ) 

Αρικμόσ 

τζκνων 
3 

Μονάδεσ 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. ΑΝΘΛΛΚΑ 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 ΟΛΚΟΓΕΝΕΛΑ (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.  ΑΝΑΠΘΡΛΑ 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. ΘΛΛΚΛΑ  

Ηλικία Ζωσ και 50 ετϊν Άνω των 50 ετϊν 

μονάδεσ 10 20 

 

 
Ανάρτθςθ τθσ ανακοίνωςθσ  

Ολόκλθρθ θ ανακοίνωςθ αναρτάται ςτο κατάςτθμα τθσ υπθρεςίασ μασ και ςτο χϊρο των 
ανακοινϊςεων του δθμοτικοφ καταςτιματοσ του Διμου κακϊσ και ςτον διαδικτυακό τόπο του 
Διμου www.hersonisos.gr. 
 
Τποβολι αιτιςεων ςυμμετοχισ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν μόνο τθν ςυνθμμζνθ αίτθςθ τθσ παροφςασ 
ανακοίνωςθσ και να τθν υποβάλουν θλεκτρονικά ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: 
dimos@hersonisos.gr 

Θ αίτθςθ ςυμμετοχισ, που κα υποβλθκεί θλεκτρονικά, πρζπει απαραιτιτωσ να εμφανίηεται 
υπογεγραμμζνθ, με φυςικι υπογραφι. Ανυπόγραφεσ αιτιςεισ δεν κα γίνονται δεκτζσ. 
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Θ προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων είναι τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ 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. Οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ υποβάλλονται 
θλεκτρονικά ζωσ και 26.08.2020. 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΣΡΛΣΟ:  Κατάταξθ υποψθφίων 

Αφοφ θ υπθρεςία μασ  επεξεργαςτεί τισ αιτιςεισ των υποψθφίων, ςφμφωνα με τα 
βακμολογοφμενα κριτιρια που επικαλείται κάκε υποψιφιοσ, τουσ κατατάςςει βάςει των 
κριτθρίων. Η κατάταξθ των υποψθφίων, βάςει τθσ οποίασ κα γίνει θ τελικι επιλογι για τθν 
πρόςλθψθ με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, πραγματοποιείται ωσ εξισ:  

1. Πρϊτα απϋ 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. 

 
ΚΕΦΑΛΑΛΟ 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 ανάρτθςισ τουσ. Η αντίρρθςθ 
υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ dimos@hersonisos.gr 

Μετά τθν εξζταςθ των αντιρριςεων ανακοινϊνεται ο τελικόσ πίνακασ επιτυχόντων – 
προςλθπτζων. Οι τελικοί πίνακεσ αναρτϊνται ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του δθμοτικοφ 
καταςτιματοσ και ςτθν ιςτοςελίδα του διμου. 

 
ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΠΕΜΠΣΟ: Πρόςλθψθ  

Σο προςωπικό προςλαμβάνεται με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου 
αμζςωσ μετά τθν κατάρτιςθ των τελικϊν πινάκων κατάταξθσ των υποψθφίων με απόφαςθ του 
αρμόδιου προσ διοριςμό οργάνου. 

Κατά τθν πρόςλθψι 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 ςτθν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου dimos@hersonisos.gr εντόσ 
αποκλειςτικισ προκεςμίασ 10 θμερϊν μετά τθν πρόςλθψι τουσ. 
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Συχόν αναµόρφωςθ των πινάκων μετά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν των προςλθπτζων που 
ςυνεπάγεται ανακατάταξθ των υποψθφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορζα, ενϊ 
καταγγζλλεται θ ςφμβαςθ όςων υποψθφίων δεν δικαιοφνται πρόςλθψθσ βάςει τθσ νζασ 
κατάταξθσ. Οι υποψιφιοι των οποίων καταγγζλκθκε θ ςφμβαςθ λαμβάνουν τισ αποδοχζσ που 
προβλζπονται για τθν απαςχόλθςι τουσ ζωσ τθν θμζρα τθσ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ 
οποιαδιποτε αποηθμίωςθ από τθν αιτία αυτι.   

Προςλθφκζντεσ που αποχωροφν πριν από τθν λιξθ τθσ ςφμβαςισ τουσ, αντικακίςτανται με 
άλλουσ από τουσ εγγεγραμμζνουσ και διακζςιμουσ ςτον πίνακα τθσ οικείασ ειδικότθτασ, κατά τθ 
ςειρά εγγραφισ τουσ ςε αυτόν.  

ε κάκε περίπτωςθ, οι υποψιφιοι που προςλαμβάνονται λόγω αντικατάςταςθσ αποχωροφντων 
υποψθφίων, απαςχολοφνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωςθ, χρονικό διάςτθμα και μζχρι 
ςυμπλθρϊςεωσ τθσ εγκεκριμζνθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου. 

 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΘΜΑ τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ αποτελοφν: 

α. Σο ζντυπο «ΑΛΣΘΘ – ΤΠΕΤΚΤΝΘ 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 13891/20.08.2020, 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.  

 

                                                             O ΔΘΜΑΡΧΟ 
                                                                 καα 

                  Ο ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΔΘΜΑΡΧΟ 
                                                  
                                                  ΚΩΝΣΑΝΣΛΝΟ ΑΝΑΣΑΑΚΘ 
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