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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθ. Πρωτ. 52879
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Δήμους της χώρας πλήν των Δήμων:
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ελαφονήσου, Βορείων Τζουμέρκων,
Τ.Κ. 101.83, Αθήνα Φολεγάνδρου, Αστυπάλαιας, Ανάφης και
Τηλέφωνο: 213.13.64.000 Αγίου Ευστρατίου

ΑΗΐνιυΧ - υ  ηελ ϊ ι 'Λ μ ,Λ  

Αριθ. Πρωτ....1.ΐ?:5?..1.........

Γλή·7θη.2 Η/δ. ή/.2,&3.Ρ...
ΘΕΜ Α: Π ρόσληψ η προσω πικού με σχέση εργασ ίας ιδ ιω τικού δ ικα ίου ορ ισμένου χρόνου  
στους Δ ήμους τη ς  χώ ρ α ς για  την  κάλυψ η αναγκώ ν καθ αρ ιότη τας σ χολικώ ν μονάδω ν

Μετά από πληθώρα ερω τημάτω ν που υποβάλλοντα ι στην υπηρεσ ία μας σχετικά με τη 

δ ιαδικασία επ ιλογής του  προσω πικού για  τον καθαρισμό σχολ ικώ ν μονάδω ν, θέτουμε υπόψη σας τα 

εξής:

Ό σον αψορά τον υπολογισμό του  χρόνου  εμπ ειρ ίας για  τη μορ ιοδότηση τω ν  συμμετεχόντων 

σ τ ις δ ιαδ ικασ ίες πρόσληψ ης σε υπηρεσ ίες καθαρισμού σχολ ικώ ν μονάδω ν τω ν δήμων, σας γνω ρίζουμε 

ότι, σύμψωνα με την  αριθ. 50175/7-8-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Δ ιαδ ικασ ία  και κριτήρια γ ια την 

πρόσληψη προσωπικού καθαρ ιότητας σχολ ικώ ν μονάδων τη ς  Χώ ρας από τους Δήμους με σύμβαση 

εργασ ίας ιδ ιωτικού δ ικα ίου ορ ισμένου χρόνου» (Φ ΕΚ Β ’ 3324) όπω ς τροποπο ιήθηκε με την  αριθ. 

51938/18-8-2020 Κοινή Υπουργ ική Απόφαση «Τροποπο ίηση της υπ ' αρ. 50175/7-8-2020 κοινής 

απόφασης τω ν Υπουργώ ν Ο ικονομ ικώ ν και Εσωτερ ικών «Δ ιαδικασ ία και κρ ιτήρ ια γ ια την πρόσληψη 

προσωπικού καθαρ ιότητας σχολ ικώ ν μονάδων τη ς  Χώ ρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασ ίας 

ιδ ιωτικού δ ικαίου ορ ισμένου χρόνου» ( Β ’ 3324)» (ΦΕΚ Β ' 3447), η εμπειρ ία βεβαιώνετα ι από τη 

σχολική επ ιτροπή του  ο ικείου Δήμου στην οποία ο υποψήφ ιος έχει απασχοληθεί με συμβάσεις εργασ ίας 

ιδ ιωτικού δ ικαίου ορ ισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μ ίσθω σης έργου. Στην περ ίπτωση που υποψήφιοι 

απασχολήθηκαν στο αντ ικε ίμενο  πρ ιν το  2011, προσκομ ίζουν βεβα ιώ σεις από το Δ ιευθυντή της 

μονάδας στην οποία απασχολήθηκαν σ την  σχολική επ ιτροπή και η σχολ ική επ ιτροπή βεβαιώνει για το  

σύνολο τη ς  εργασίας.
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Για τον υπολογισμό τη ς  δ ιανυθείσας εμπειρ ίας επ ισημαίνετα ι ότι επ ίκε ιτα ι η άμεση τροποποίηση 

της ω ς άνω  ΚΥΑ ω ς εξής: π έραν τω ν δέκα επτά μονάδων που δ ίδοντα ι ανά μήνα, ανεξαρτήτως χρόνου 

απασχόλησης ή ανατιθέμενω ν α ιθουσών, δ ίδεται μία μονάδα ανά αίθουσα, με ανώτατο όριο τ ις 

δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα.

Παράδειγμα:

ΑΡΙΘ Μ Ο Σ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΜΟΡΙΑ

8 25 (17 + 8)

16 33 (17 +16)

18 34 (17 +17)

Με στόχο τον ορθό υπολογισμό τω ν μονάδων ανά υποψ ήφ ιο  και ω ς εκ τούτου την ορθή 

κατάταξή τους σ τους π ίνακες, καλείσθε, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην  υπό δημοσ ίευση ΚΥΑ, να 

προβείτε αμελλητί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τ ις  ο ικε ίες σχολ ικές επ ιτροπές τω ν βεβαιώσεων 

για την απόδειξη του κριτηρ ίου της εμπειρ ίας τω ν  επ ιπλέον μονάδω ν ανά ανατεθείσα αίθουσα.

Επ ίπροσθετω ς, θα πρέπει να προβείτε σ ε σχετική γνω στοποίηση τη ς  μεταβολής τω ν όρων 

μοριοδότησης, με ανάρτηση στο δ ικτυακό τόπο  του  δήμου και στο δημοτικό κατάστημα, ώστε οι 

υποψήφ ιοι να είναι ενήμεροι.

Τέλος, κατά το σκέλος που αφορά τη δήλωση προτίμησης τω ν  υποψ ηφ ίω ν για θέσεις μερ ικής ή 

πλήρους απασχόλησης (εφόσον προκηρύσσοντα ι), σημειώνεται ότι οι ενδ ιαφερόμενο ι μπορούν να 

υποβάλουν υποψηφ ιότητα και γ ια  τ ις  δύο κατηγορ ίες θέσεων, δηλώ νοντας σειρά προτίμησης (1, 2). 

Στην περίπτωση αυτή συντάσσοντα ι από το φορέα δύο  δ ιακρ ιτο ί π ίνακες κατάταξης τω ν υποψηφίων.

Ο  ΥΠΟ ΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕΟ ΔΩ ΡΙΚΑΚΟ Σ
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