
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα έξι (36) ατόμων
για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Αλίμου, και συγκεκριμένο, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα
και διάρκεια σύμβασης, σριθμσϋ ατόμων (βλ. ΠΙΗΑΚΑΑ), με τα αντίστοιχα απαιτούμενο (τυπικά) προσόντα

(ΒΛ. ΠΙΝΑΚΑ,):

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 {ΑΊ38) άπως έχουν τροποποιηθεί κα ισχύουν, ιδίοις με πς

όμοιες του άρθρου 34 του ν.4713/2020 (Α' 147)
3. Τις διατάζεις του ν. 3 584/2007 (Α' 143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, άπως ισχύουν

3.Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α' 114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, άπως ισχύουν

4.Τις διατάξεις του ν.3852/2010. Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -

Πρόγραμμα ΚοΜιιψάτης (Α'87),όπως ισχύουν

8. Την με 50175/07.08.2020 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί καθορισμού της σύμβασης

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χράναυ( ΦΕΚ 3324/ τ.β/ 07.08.2020)

6.Την με αριθμ. 51938/18.08.2020 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικού και  Οικονομικών ( ΦΕΚ 3447/τ.Ρ/18.08.2020)

τροποποίησης της 50175/2020 ΚΥΑ
7.Την υπ' αριθμ. 52360/19.08.2020 Εγκρπική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του όρθροι! 2 της

ΠΥΖ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως

ισχύει.

8.Τις ανάγκες των δήμου Αλίμου σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των

αναγκών του στην κοθαριότητα των σχολικών μονάδων πκ χωρικής του αρμοδιότητος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020

γη την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σι

υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο ΔΗΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ

, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
II ΑΤΠΚΗΣ

|]δΗΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ
ΓΠΗΡΕΙΙΩΝ,

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ.
Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 174 55
Πληροψορ.:Μ.Μ ΠΑΣΑΠΑΝΝΗ
Τηλ.:213 200 8065
Ρβχ:210 9829249
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υποψήφιος που είναι ταυτόχρονο τρίτεκνοςκαι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, δικαιούται νακάνειχρήοη
της προσφορότερης βαθμολογικά απά πς δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροισπκή βαθμολόγηση των
παραπάνω κριτηρίων

, ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (5 μανάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα κα 10 μονάδες γη το
τρίτο)
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Μονάδες

Αριθμός

τυ εχνοι ταυτόχρονο πολύτεκνος κοι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας δικαιούται

ψ κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από πς δύο Μτητες. Αποκλείεται η αθροισπκή
αν παραπάνω κριτηρίων

ή ΤΕΚΝΟ ΤΤΓΤΈΚΗΗΓ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (15 μονάδες)

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε αντίστοιχη θέση του
οκείου Δήμου που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωπκού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με
συμβάσεις μίσθωσης έργου μέσω των σχολικών εππρσπών γτα όσο διάστημα παρείχαν υπηρεσία.

2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (2Ω μονάδες και 10 μονάδες για κάθε
τέκνο πέραν του τρίτου)
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α ακόλουθα κριτήρια:

ΡΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΠΉΡΙΩΗ

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται μεταξύ τους με

1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (17 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας)

ί!ς βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε αντίστοιχη θέση του οικείου δήμου πι
έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργι
μέσω των σχολικών επιτροπών γιο άσο διάστημα παρείχαν υπηρεσία, ανεξαρτήτως του χρόνου κτήσης ιχ
τίτλου σπουδών.

ΥΕ Κοθοριστές-
στριες σχολικών

μονάδων

ΠΙΝΑΚΑΣ Αϊ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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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 οποίος θο 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 βοθμολογία
που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (εμπειρία αριθμός τέκνων πολύτεκνης ακογένε^ς

τρττεκνία αριθμός ανήλικων τέκνων, μανογονείκές οικογένειες αναπηρία, ηλικία)

2.Ιτην περίπτωση ισοΒοθρίοΓ υποψηφίων οτη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει πς
περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος εμπειρίας) και, αν αυτές
συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάϋες στο ΰεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης
οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται
με δημόσια κλήρωση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρείς (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω

προθΕομίο λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίος ημέρας και  εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα
{δημόσια αργία η μη εργάσιμη) τότε η Λήξη της προθεσμίος μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν βι

ΥποΒολή αιτήσεων συυυετοχής
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Ουποψήςχος στο πρόσωπο του οποίουσυντρέχουν περισσότερες από μία περιπτώσειςατόμων, των
οποίων ασκεί το δικαίωμα προστασίας δικαιούται νο κάνει χρήση της προσφορότερης για τον Ιδιο
μοραδότησης και πάντως μόνο μίας εξ αυτών.
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Ίοσοστό αναπηρίας

υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα γονέας κοι τέκνο μονογονείκής οικογένειας, δικαιούται νο
χρήση της ηροσφορότερης βαθμολογικό οπό πς δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική
βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.

6. ΑΝΑΠΗΡΙΑΓΟΝΕΑ,ΤΕΚΝΟΥ,ΑΑΕΛΦΟΥΉΣΥΖΥΓΟΥ
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5. ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ ή ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (10 μονάδες γΜ κάθε τέκνο)
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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.

Κατά την πρόσληψη τους οι επιτυχόντες οφείλουν τα προσκομίσουν τα στοιχεία που απαιτούντο, για την
απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους ηλεκτρονικά

στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ΙηΛ>ΦβΙΙηιοβ.9Γ εντός αποκλειστικής προθεσμίας_1
πυεοών υετά την ποάσληυιή τουα

Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων μετά τον έλεγχο των δικοιολογητικών των προοληπτέων που συνεπάγεται
ανοκατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά οπό το ψορέα, ενώ καταγγέλλεται η σύμβαση άσων
υποψηφίων δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι των οποίων καταγγέλθηκε η
σύμβαση λαμβάνουν τ ις  αποδοχές που προβλέπονται  για την απασχόληση τους έως την ημέρα της καταγγελίας
της σύμβασης, χοϊρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασης τους, αντικαθίστανται με άλλους απά
τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείος 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, χρονικά διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της
εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

< ΑΠΟΣ ΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελούν:

ιυ συμπληρώνουν κοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά οι

1ΑΡΑΡΤΗΜΑ για την πρόσληψη καθαριστών - καθαριστριών στις σχολικές μονάδες των
, το οποίο περιλαμβάνει: ί) οδηγίες γιο τη συμπλήρωση της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης με

πρωτόκολλο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΐοχΙ/2020, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τ
βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων και ί ί) τα δικαιολογητικά που οτκιΐΐούνΓαι  γ ια την έγκυρ
συμμετοχή τους στη διοδικοοίο επιλογής.

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες
απά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των
υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας ενώ θα συνταχθεί κβΐ σχετικό πρακτικό ανάρτησης το
οποίο θα υπογραφεί οπό 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
Π οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην
ηλεκτρονική διεύθυνση ΙπΙοΘαϋηιοε.^Γ

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων - προσληπτέων. Οι  τελικοί
ππ^ακες αναρτώνται  στον πινοκο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος κσι στην ιστοοελίϋο του δήμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Ποάσλπκιη
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