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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
για την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 

χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισµού σχολικών µονάδων 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
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 αριθµ.55472/23-07-2021 (ΦΕΚ 3352/τ. Β’/26-07-2021) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «∆ιαδι-

κασία 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 δι-
καίου ορισµένου χρόνου». 

6. Την αριθµ.∆ΙΠΑ∆∆/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-07-2022 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ.1 του άρ-
θρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-
2006), όπως ισχύει. 

7. Το αριθµ.45941/11-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα, «Έγκριση πρόσληψης προ-
σωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στους ∆ήµους της χώρας για την κά-
λυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών µονάδων». 

8. Την αριθµ.562/19-07-2022 (Α∆Α: 9Ι6ΝΩΕΤ-ΝΦΧ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής «Καθορισµός 
θέσεων προσωπικού πλήρους και µερικής απασχόλησης που θα προσληφθεί µε σύµβαση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας ίσης µε το διδακτικό έτος 2022-2023, για την καθαριότητα 
σχολικών µονάδων του ∆ήµου Κατερίνης».  

9. Τις ανάγκες του ∆ήµου Κατερίνης σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την κάλυψη των 
αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών µονάδων της χωρικής του αρµοδιότητας. 

10. Την αριθµ.οικ.21373/29-06-2022 (Α∆Α: ΨΦΩ9ΩΕΤ-ΗΨΦ) απόφαση ∆ηµάρχου «Ορισµός αντιδηµάρχων 
µε θητεία από 1.7.2022 έως 31.12.2023 και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. Ορισµός εντεταλµένων 
συµβούλων και ανάθεση καθηκόντων για το χρονικό διάστηµα 1.7.2022 έως 31.12.2023». 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενενήντα εννέα 
(99) ατόµων για την καθαριότητα σχολικών µονάδων στο ∆ήµο Κατερίνης, και συγκεκριµένα, ανά υπη-
ρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α): 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται µεταξύ τους µε τα ακόλουθα κριτήρια: 
 
1.  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 µια (1) µονάδα ανά µήνα για κάθε ανατεθείσα αίθουσα µε ανώτατο όριο τις δεκαεπτά (17) 
µονάδες. 

Αριθµός  
Αιθουσών 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 …… 17 

Μονάδες 1 2 3 4 5 5 7 8 9 .. 17 

 
 β) ΕΜΠΕΙΡΙΑ από το διδακτικό έτος 2020-2021 και εξής: (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 ∆ήµου Κατερίνης και ∆ηµόσιου Ινστι-
τούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας χωρικής αρµοδιότητας του ∆ήµου που έχει διανυθεί µε συµ-
βάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή µε συµβάσεις µίσθωσης έργου µέσω των οικείων υπηρεσιών για όσο διά-
στηµα 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 βαθµο-
λογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγηση των παραπάνω κριτηρίων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Υπηρεσία 
Έδρα 

Υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Αριθµός 
ατόµων 

Χρόνος 
απασχόλησης 

∆ήµος  
Κατερίνης 

Κατερίνη 
ΥΕ Καθαριστές- στριες  

σχολικών µονάδων 

Μερικής 
απασχόλησης 

Πλήρους 
απασχόλησης ∆ιδακτικό έτος 

2022-2023 
30 69 
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4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (5 µονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 10 µονάδες για κάθε επιπλέον 
τέκνο πέραν των δύο πρώτων) 

Αριθµός τέκνων 1 2 3 …. 

µονάδες 5 10 20 …. 
 
 

 

5. ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ ή ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ 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 βαθ-
µολογικά από τις δυο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγηση των παραπάνω κριτηρίων. 
 

6. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, Α∆ΕΛΦΟΥ ή ΣΥΖΥΓΟΥ 

Ποσοστό  
αναπηρίας 

50%-59% 60%-66% 67%-69% 70% και άνω 

µονάδες 10 12 15 17 

* 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. 

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ολόκληρη η ανακοίνωση αναρτάται στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο χώρο ανακοινώσεων του δη-
µοτικού καταστήµατος του ∆ήµου, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου Κατερίνης (www.katerini.gr) 
µέσω της διαδροµής: Ενηµέρωση→ Προκηρύξεις → Προσλήψεων. 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την συνηµµένη ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ και να την 
υποβάλουν υποχρεωτικά µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών 
ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, 
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συ-
στηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Κατερίνης, Πλατεία 
∆ηµαρχείου 1, Τ.Κ. 60133 Κατερίνη,  απευθύνοντάς την στη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, ∆ιαχείρισης Αν-
θρώπινου ∆υναµικού & Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων-Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνου ∆υναµικού,  υπόψη 
κ. Θωµά Γιαννώτα (τηλ. επικοινωνίας: 2351350412, 2351350411, 2351350430, 2351350406) είτε ηλεκτρονικά 
στην ακόλουθη διεύθυνση: katerini@katerini.gr. 

Η αίτηση συµµετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εµφανίζεται υπογεγραµ-
µένη, µε φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. 

∆ιόρθωση ή συµπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητι-
κών, επιτρέπεται µόνο µέχρι την λήξη προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής στην διαδικα-
σία επιλογής.    
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Επισηµαίνεται ότι: σύµφωνα µε το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισµό Προστασίας ∆εδοµένων (ΕΕ) 2016/679 
γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρµογή το Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νοµικό πλαίσιο για την προστα-
σία των προσωπικών δεδοµένων σε όλα τα κράτη µέλη της Ε.Ε. Για το λόγο αυτό, η συµµετοχή των υποψηφίων 
στη διαδικασία πρόσληψης µε την οικειοθελή υποβολή αίτησης µε τα συνηµµένα σε αυτή δικαιολογητικά προς 
το Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων προσω-
πικού 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 υπο-
κλοπή προκειµένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υ-
ποψήφιοι 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. Η ανωτέρω προθε-
σµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόµο εξαιρετέα 
(δηµόσια αργία ή µη εργάσιµη) τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 
 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Αφού η υπηρεσία µας επεξεργαστεί τις αιτήσεις µε τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, 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 βαθµο-
λογία 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 πε-
ρισσότερες µονάδες στο πρώτο βαθµολογούµενο κριτήριο (χρόνος εµπειρίας) και, αν αυτές συµπί-
πτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθµός τέκνων πολύτεκνης οικογέ-
νειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε 
δηµόσια κλήρωση. 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ 

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 υπο-
ψηφίων στο χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Κατερίνης και στην αρχική 
σελίδα της ιστοσελίδας του δήµου, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης, το οποίο θα υπο-
γραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς µόνο για εσφαλ-
µένο υπολογισµό της µοριοδότησης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) εργασίµων ηµερών, η οποία 
αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής τους. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση katerini@katerini.gr. 

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων. Οι 
τελικοί πίνακες  αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Κατερίνης 
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.katerini.gr) µέσω της διαδροµής: Ενηµέρωση→ Προκηρύξεις → 
Προσλήψεων.  

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

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 σύµβασής τους, αντικαθίστανται µε άλλους από τους 
εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.  
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Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαµβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, 
απασχολούνται για το υπολειπόµενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι συµπληρώσεως της ε-
γκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου.  

 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελούν: 

α. Το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ» που συµπληρώνουν και υποβάλλουν ηλεκτρονικά 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 ΑΙΤΗΣΗΣ- ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩ-
ΣΗΣ µε πρωτόκολλο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 23911/20-07-2022, σε συνδυασµό µε επισηµάνσεις 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 Αντιδήµαρχος Κατερίνης 

 

∆ηµήτριος Βαϊνάς 
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