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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 41773/20-8-2020- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθ. πρωτ: 41773/20-8-2020 Ανακοίνωση ΣΟΧ3/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας
ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.
2. Το αριθ. πρωτ: 52879/21-8-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις
αναφορικά με τον υπολογισμό του χρόνου εμπειρίας.
3. Την αριθ. 52878/22-8-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3485/Γ΄/22-8-2020) με θέμα “Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50175/7-8-2020
κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών
μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Β΄ 3324)”, με την
οποία μεταβάλλονται οι όροι μοριοδότησης της εμπειρίας.
4. Το αριθ. πρωτ: 53108/24-8-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Τις ανάγκες των Δήμου Χανίων σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των
αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την τροποποίηση-συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ: 41773/20-8-2020 Ανακοίνωσης ΣΟΧ3/2020 για την
πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ,σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων ως εξής:
•

Η εμπειρία για την απασχόληση σε αντίστοιχη θέση σχολικής μονάδας του οικείου Δήμου που έχει
διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου
μέσω των σχολικών επιτροπών, μοριοδοτείται ως εξής: Δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και
επιπλέον μία (1) μονάδα ανά μήνα για κάθε ανατεθείσα αίθουσα, με ανώτατο όριο τις δέκα επτά (17)
μονάδες ανά μήνα, και για όσο χρονικό διάστημα παρείχαν υπηρεσία.

•

Για την απόδειξη του κριτηρίου της εμπειρίας των επιπλέον μονάδων ανά ανατεθείσα αίθουσα, θα
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως η σχετική βεβαίωση από τις οικείες σχολικές επιτροπές, προκειμένου για την
κατάταξη των υποψηφίων.
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•

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας τροποποίησης της ανακοίνωσης, αποτελεί το νέο έντυπο
«ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» που συμπληρώνουν και υποβάλλουν ηλεκτρονικά οι υποψήφιοι
και το νέο Παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης .

•

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη στην παρούσα τροποποίηση της
Ανακοίνωσης νέα «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» με αριθμό ΣΟΧ 3/2020 και να την υποβάλουν
ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: t-adynamiko@chania.gr. Η αίτηση συμμετοχής, που θα
υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

•

Η προθεσμία υποβολής των ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της ανάρτησης της τροποποίησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία 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.
ΔΕΝ χρειάζεται να υποβάλλουν ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ όσοι έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση με μηδενική
εμπειρία.
Επισημαίνεται ότι στην παρούσα ΣΟΧ βαθμολογείται μόνο η εμπειρία που έχει διανυθεί με συμβάσεις
εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου μέσω σχολικών επιτροπών και όχι οποιαδήποτε άλλη
εμπειρία.

•

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθ. πρωτ: 41773/20-8-2020 Ανακοίνωση ΣΟΧ3/2020 για την
πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
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