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ΤΚΠΙΖΡΩΚΑΣΗΘΖ ΑΛΑΘΟΗΛΩΖ
γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζ ε
ππ ε ξ ε ζί ε ο θα ζ α ξη ζ κ νύ ζρ νι ηθ ώλ κ νλ ά δσ λ
Ο Γήκαξρνο Εαθύλζνπ
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3870/2010 (Α’138 ) φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ, ηδίσο κε
ηηο φκνηεο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.4713/2020 (Α΄147)
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3584/2007 (Α΄143), Ιψδηθαο Ιαηάζηαζεο Δεκνηηθψλ Τπαιιήισλ, φπσο ηζρχνπλ
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3463/2006 (Α΄114), Ιψδηθαο Δήκσλ θαη Ινηλνηήησλ, φπσο ηζρχνπλ
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3852/2010, Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο
– Πξφγξακκα Ιαιιηθξάηεο (Α΄87), φπσο ηζρχνπλ
5. Σελ ππ' αξηζκ. πξση. ΔΘΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΙΡ./134/15827/19-8-2020 Εγθξηηηθή Απφθαζε ηεο Επηηξνπήο ηεο
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ: 33/2006 (Αλαζηνιή δηνξηζκψλ θαη πξνζιήςεσλ ζην Δεκφζην Σνκέα, ΦΕΙ
280/Α/28-12-2006), φπσο ηζρχεη.
6. Σηο αλάγθεο ηνπ Δήκνπ Ζαθχλζνπ ζε πξνζσπηθφ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθψλ ηνπ ζηελ θαζαξηφηεηα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο ρσξηθήο ηνπ αξκνδηφηεηαο
7. Σν γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. 52360/19.8.2020 Εγθξηηηθή Απφθαζε ηεο Επηηξνπήο ηεο παξ. 1
ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ: 33/2006, ε δαπάλε κηζζνδνζίαο ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ, ζα βαξχλεη ηνπο
πξνυπνινγηζκνχο ησλ Δήκσλ θαη ζα θαιπθζεί κέζσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθψλ
8. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ ππ αξηζκ. 16534 / 20-08-2020 Αλαθνίλσζε δελ θαιχθζεθαλ επηά ( 07) ζεζεηο
κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ κεξηθήο απαζρφιεζεο.

Αλαθνηλώλεη

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά επηά (07)
αηόκσλ γηα ηελ θαζαξηόηεηα ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζην Γήκν Εαθύλζνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα, αλά
ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΗΛΑΘΑ Α), κε ηα
αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά) πξνζόληα (βι. ΠΗΛΑΘΑ Β):
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ΠΗΛΑΘΑ Α: ΘΔΔΗ ΠΡΟΩΠΗΘΟΤ
Τπεξεζία

Δήκνο
Ζαθχλζνπ

Έδξα ππεξεζίαο

Δηδηθόηεηα

Ζάθπλζνο
Ννκνχ Ζαθχλζνπ

ΤΕ Ιαζαξηζηέοζηξηεο ζρνιηθψλ
κνλάδσλ

Αξηζκόο
αηόκσλ

Υξόλνο
απαζρόιεζεο

Μεξηθήο απαζρφιεζεο
(δηάξθεηαο ηξηψλ (3) σξψλ
εκεξεζίσο)

Δηδαθηηθφ έηνο
2020-2021

07

ΔΚΠΔΗΡΗΑ
Ωο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε ε απαζρφιεζε ζε αληίζηνηρε ζέζε ηνπ Δήκνπ Ζαθχλζνπ πνπ έρεη
δηαλπζεί κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή κε ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ κέζσ ησλ
ζρνιηθψλ επηηξνπψλ γηα φζν δηάζηεκα παξείραλ ππεξεζία, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ θηήζεο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ.

ΒΑΘΚΟΙΟΓΖΖ ΘΡΗΣΖΡΗΩΛ
Η ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κεηαμχ ηνπο κε ηα αθφινπζα θξηηήξηα:
1.

ΕΜΠΕΘΡΘΑ (17 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας)
Μήνερ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Μονάδερ

17

34

51

68

85

102

119

136

153

170

...
…


Ωρ βαθμολογούμενη εμπειπία λαμβάνεηαι ςπότη η απαζσόληζη ζε ανηίζηοιση θέζη ηος οικείος Δήμος
πος έσει διανςθεί με ζςμβάζειρ επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος ή με ζςμβάζειρ μίζθυζηρ έπγος
μέζυ ηυν ζσολικών επιηποπών για όζο διάζηημα παπείσαν ςπηπεζία.
.
2. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΘ ή ΣΕΚΝΟ ΠΟΛΤΣΕΚΝΗ ΟΘΚΟΓΕΝΕΘΑ (20 μονάδες και 10 μονάδες για κάθε ηέκνο πέραν
ηοσ ηρίηοσ)
...
Απιθμόρ ηέκνυν
4
5
6
7
8
9
10
Μονάδερ

30

40

50

60

70

80

90

…


ςποτήθιορ πος είναι ηαςηόσπονα πολύηεκνορ και ηέκνο πολύηεκνηρ οικογένειαρ, δικαιούηαι να κάνει
σπήζη ηηρ πποζθοπόηεπηρ βαθμολογικά από ηιρ δύο ιδιόηηηερ. Αποκλείεηαι η αθποιζηική βαθμολόγηζη ηυν
παπαπάνυ κπιηηπίυν
3.

ΣΡΘΣΕΚΝΟΘ ή ΣΕΚΝΟ ΣΡΘΣΕΚΝΗ ΟΘΚΟΓΕΝΕΘΑ (15 μονάδες)
3
Απιθμόρ ηέκνυν
Μονάδερ

4.

5.

15

ςποτήθιορ πος είναι ηαςηόσπονα ηπίηεκνορ και ηέκνο ηπίηεκνηρ οικογένειαρ, δικαιούηαι να κάνει σπήζη ηηρ
πποζθοπόηεπηρ βαθμολογικά από ηιρ δύο ιδιόηηηερ. Αποκλείεηαι η αθποιζηική βαθμολόγηζη ηυν παπαπάνυ
κπιηηπίυν
ΑΝΗΛΘΚΑ ΣΕΚΝΑ (5 μονάδες για καθένα από ηα δύο πρώηα ηέκνα και 10 μονάδες για ηο ηρίηο)
απιθμόρ ηέκνυν

1

2

3

μονάδερ

5

10

20

ΜΟΝΟΓΟΝΕΑ ή ΣΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΘΚΟΓΕΝΕΘΑ (10 μονάδες για κάθε ηέκνο)
απιθμόρ ηέκνυν

1

2

3

2
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μονάδερ

10

20

30



ςποτήθιορ πος είναι ηαςηόσπονα γονέαρ και ηέκνο μονογονεφκήρ οικογένειαρ, δικαιούηαι να κάνει σπήζη ηηρ
πποζθοπόηεπηρ βαθμολογικά από ηιρ δύο ιδιόηηηερ. Αποκλείεηαι η αθποιζηική βαθμολόγηζη ηυν παπαπάνυ
κπιηηπίυν.

6.

ΑΝΑΠΗΡΘΑ ΓΟΝΕΑ, ΣΕΚΝΟΤ, ΑΔΕΛΦΟΤ Ή ΤΖΤΓΟΤ
Ποζοζηό αναπηπίαρ

50%-59%

60%-66%

67%-69%

70% και άνυ

μονάδερ

10

12

15

17



Ο ςποτήθιορ, ζηο ππόζυπο ηος οποίος ζςνηπέσοςν πεπιζζόηεπερ από μία πεπιπηώζειρ αηόμυν, ηυν οποίυν
αζκεί ηο δικαίυμα πποζηαζίαρ, δικαιούηαι να κάνει σπήζη ηηρ πποζθοπόηεπηρ για ηον ίδιο μοπιοδόηηζηρ και
πάνηυρ μόνο μίαρ εξ αςηών.

7.

ΗΛΘΚΘΑ
Ηλικία

Έυρ και 50 εηών

Άνυ ηυν 50 εηών

μονάδερ

10

20

Αλάξηεζε ηεο αλαθνίλσζεο
Οιόθιεξε ε αλαθνίλσζε αλαξηάηαη ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζην ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ
ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ Δήκνπ θαζψο θαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Δήκνπ www.
zakynthos.gov.gr .
Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ κφλν ηελ ζπλεκκέλε αίηεζε κε αξηζκό ΟΥ 5/2020 θαη
λα ηελ ππνβάινπλ ειεθηξνληθά ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: den.kalogeria@1340.syzefxis.gov.gr.
Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο, πνπ ζα ππνβιεζεί ειεθηξνληθά, πξέπεη απαξαηηήησο λα εκθαλίδεηαη
ππνγεγξακκέλε, κε θπζηθή ππνγξαθή. Αλππόγξαθεο αηηήζεηο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο.
Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε
εκέξα ηεο αλάξηεζεο ηεο αλαθνίλσζεο ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο. Η αλσηέξσ
πξνζεζκία ιήγεη µε ηελ παξέιεπζε νιφθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη εάλ απηή είλαη θαηά ην λφκν
εμαηξεηέα (δεκφζηα αξγία ή κε εξγάζηκε) ηφηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επφκελε εξγάζηκε
εκέξα.
ΘΔΦΑΙΑΗΟ ΣΡΗΣΟ: Θαηάηαμε ππνςεθίσλ
Αθνχ ε ππεξεζία καο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ζχκθσλα κε ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα
πνπ επηθαιείηαη θάζε ππνςήθηνο, ηνπο θαηαηάζζεη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ. Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη
ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή γηα ηελ πξφζιεςε κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ,
πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:
1. Πξψηα απ΄ φια νη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη ζηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο γηα ηηο ζέζεηο κε βάζε ηε
βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψλνπλ ζηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα (εκπεηξία αξηζκφο ηέθλσλ πνιχηεθλεο

νηθνγέλεηαο, ηξηηεθλία αξηζκφο αλήιηθσλ ηέθλσλ, κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, αλαπεξία, ειηθία)

2. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηόο πνπ έρεη ηηο
πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην πξώην βαζκνινγνύκελν θξηηήξην (ρξφλνο εκπεηξίαο) θαη, αλ απηέο
ζπκπίπηνπλ, απηφο πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην δεχηεξν θξηηήξην (αξηζκφο ηέθλσλ πνιχηεθλεο
νηθνγέλεηαο) θαη νχησ θαζεμήο. Αλ εμαληιεζνχλ φια ηα θξηηήξηα, ε ζεηξά κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη
κε δεκφζηα θιήξσζε.
ΘΔΦΑΙΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή αληηξξήζεσλ
Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη, ην αξγόηεξν κέζα ζε ηξεηο (3)
εκέξεο από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ηνπο πίλαθεο
θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζην θαηάζηεκα ησλ γξαθείσλ καο, ελψ ζα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό
πξαθηηθό αλάξηεζεο ην νπνίν ζα ππνγξαθεί απφ δχν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο.
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Ιαηά ησλ πηλάθσλ απηψλ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ε άζθεζε αληίξξεζεο αηειώο κφλν γηα
εζθαικέλν ππνινγηζκφ ηεο κνξηνδφηεζεο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δύν (2) εξγαζίκσλ εκεξώλ
ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Η αληίξξεζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε den.kalogeria@1340.syzefxis.gov.gr.
Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ αληηξξήζεσλ αλαθνηλψλεηαη ν ηειηθφο πίλαθαο επηηπρφλησλ – πξνζιεπηέσλ. Οη
ηειηθνί πίλαθεο αλαξηψληαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο θαη ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ δήκνπ.
ΘΔΦΑΙΑΗΟ ΠΔΚΠΣΟ: Πξόζιεςε
Σν πξνζσπηθφ πξνζιακβάλεηαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ακέζσο κεηά ηελ
θαηάξηηζε ησλ ηειηθψλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ πξνο δηνξηζκφ
νξγάλνπ.
Ιαηά ηελ πξφζιεςή ηνπο νη επηηπρφληεο νθείινπλ ηα πξνζθνκίζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
απφδεημε ησλ απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ, ησλ ινηπψλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο ειεθηξνληθά
ζηελ δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ den.kalogeria@1340.syzefxis.gov.gr εληφο
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 10 εκεξώλ κεηά ηελ πξόζιεςή ηνπο
Σπρφλ αλαµφξθσζε ησλ πηλάθσλ κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ πξνζιεπηέσλ πνπ ζπλεπάγεηαη
αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη ππνρξεσηηθά απφ ην θνξέα, ελψ θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε φζσλ
ππνςεθίσλ δελ δηθαηνχληαη πξφζιεςεο βάζεη ηεο λέαο θαηάηαμεο. Οη ππνςήθηνη ησλ νπνίσλ θαηαγγέιζεθε ε
ζχκβαζε ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπο έσο ηελ εκέξα ηεο
θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε απφ ηελ αηηία απηή.
Πξνζιεθζέληεο πνπ απνρσξνχλ πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο, αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο απφ
ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε
απηφλ.
ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη ιφγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνχλησλ ππνςεθίσλ,
απαζρνινχληαη γηα ην ππνιεηπόκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηεο
εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ.

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΗΜΑ ηης παρούζας ανακοίνφζης αποηελούν:
α. Το ένηςπο «ΑΘΣΗΗ – ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ» πος ζςμπληπώνοςν και ςποβάλλοςν
ηλεκηπονικά οι ςποτήθιοι και
β. ηο «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ για ηην πρόζληυη καθαριζηών – καθαριζηριών ζηις ζτολικές
μονάδες ηφν Δήμφν», ηο οποίο πεπιλαμβάνει: i) οδηγίερ για ηη ζςμπλήπυζη ηηρ αίηηζηρ
– ςπεύθςνηρ δήλυζηρ με ππυηόκολλο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 5/2020, ζε ζςνδςαζμό με
επιζημάνζειρ ζσεηικά με ηα πποζόνηα και ηα βαθμολογούμενα κπιηήπια καηάηαξηρ ηυν
ςποτηθίυν και ii) ηα δικαιολογηηικά πος απαιηούνηαι για ηην έγκςπη ζςμμεηοσή ηοςρ ζηη
διαδικαζία επιλογήρ.

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ
Ληθήηαο Αξεηάθεο
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