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ΑΝΑΚΟΙΝΩΖ
Ο Δήκαξρνο Γνξηπλίαο

Έσονηαρ ςπότη:

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3870/2020(Α΄ 138) όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ, ηδίσο
κε ηηο όκνηεο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4713/2020 (Α΄ 147)
2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3584/2007 (Α΄ 143) Κώδηθαο Καηάζηαζεο Δεκνηηθώλ Υπαιιήισλ, όπσο ηζρύνπλ
3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3463/2006 (Α΄ 114), Κώδηθαο Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ όπσο ηζρύνπλ
4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3858/2010, Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Δηνίθεζεο –Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο (Α΄ 87), όπσο ηζρύνπλ
5. Τελ ππ΄αξηζκ. 52360/19-08-2020 Εγθξηηηθή Απόθαζε ηεο Επηηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο
ΠΥΣ: 33/2006 (Αλαζηνιή δηνξηζκώλ θαη πξνζιήςεσλ ζην Δεκόζην Τνκέα, ΔΕΚ 280/Α/28-12-2006),
όπσο ηζρύεη.
6. Τηο αλάγθεο ηνπ Δήκνπ Γνξηπλίαο ζε πξνζσπηθό ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ ζηελ θαζαξηόηεηα ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο ρσξηθήο ηνπ αξκνδηόηεηαο.
Ανακοινώνει
Σην ππόζλητη, με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος, ζςνολικά έξι (6)
αηόμυν για ηην καθαπιόηηηα ζσολικών μονάδυν ζηο Γήμο Γοπηςνίαρ, και ζςγκεκπιμένα, ανά
ςπηπεζία, έδπα, ειδικόηηηα και διάπκεια ζύμβαζηρ, απιθμού αηόμυν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
Τπηπεζία

Δήκνο Γνξηπλίαο

Έδπα
ςπηπεζίαρ
Δεκεηζάλα

Διδικόηηηα

Απιθμόρ αηόμυν

Μεξηθήο
ΥΕ Καζαξηζηέοζηξηεο ζρνιηθώλ απαζρόιεζεο
κνλάδσλ
6

Πιήξνπο
απαζρόιεζεο
0

Υπόνορ
απαζσόληζηρ
Δηδαθηηθό έηνο
2020-2021

ΔΜΠΔΙΡΙΑ
Ωο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε ε απαζρόιεζε ζε αληίζηνηρε ζέζε ηνπ νηθείνπ δήκνπ
πνπ έρεη δηαλπζεί κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο Ιδησηηθνύ Δηθαίνπ Οξηζκέλνπ Φξόλνπ ή κε ζπκβάζεηο κίζζσζεο
έξγνπ κέζσ ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ γηα όζν δηάζηεκα παξείραλ ππεξεζία, αλεμαξηήησο ηνπ ρξόλνπ
θηήζεο ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΙΣΖΡΙΩΝ

Η ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κεηαμύ ηνπο κε ηα αθόινπζα θξηηήξηα:
1.

ΔΜΠΔΙΡΙΑ (17 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο)
Μήλεο
Μνλάδεο

1
17

2
34

3
51

4
68

5
85

6
102

7
119

8
136

9
153

10 ………
…
170 ……….

* Ωο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε ε απαζρόιεζε ζε αληίζηνηρε ζέζε ηνπ νηθείνπ Δήκνπ πνπ
έρεη δηαλπζεί κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο Ιδησηηθνύ Δηθαίνπ Οξηζκέλνπ Φξόλνπ ή κε ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ
κέζσ ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ γηα όζν δηάζηεκα παξείραλ ππεξεζία.
ΠΟΛΤΣΔΚΝΟΙ ή ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΖ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ (20 μονάδερ και 10 μονάδερ για κάθε
ηέκνο πέπαν ηος ηπίηος)
……….
Αξηζκόο ηέθλσλ
4
5
6
7
8
9
10
……….
Μνλάδεο
30
40
50
60
70
80
90
2.

* ππνςήθηνο πνπ είλαη ηαπηόρξνλα πνιύηεθλνο θαη ηέθλν πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο, δηθαηνύηαη λα θάλεη ρξήζε
ηεο πξνζθνξόηεξεο βαζκνινγηθά από ηηο δύν ηδηόηεηεο. Απνθιείεηαη ε αζξνηζηηθή βαζκνιόγεζε ησλ
παξαπάλσ θξηηεξίσλ.
3. ΣΡΙΣΔΚΝΟΙ ή ΣΔΚΝΟ ΣΡΙΣΔΚΝΖ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ (15 μονάδερ)
Αξηζκόο ηέθλσλ
Μνλάδεο

3
15

* ππνςήθηνο πνπ είλαη ηαπηόρξνλα ηξίηεθλνο θαη ηέθλν ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο, δηθαηνύηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο
πξνζθνξόηεξεο βαζκνινγηθά από ηηο δύν ηδηόηεηεο. Απνθιείεηαη ε αζξνηζηηθή βαζκνιόγεζε ησλ παξαπάλσ
θξηηεξίσλ.
4. ΑΝΖΛΙΚΑ ΣΔΚΝΑ (5 μονάδερ για καθένα από ηα δύο ππώηα ηέκνα και 10 μονάδερ για ηο ηπίηο)
αξηζκόο ηέθλσλ
κνλάδεο

1
5

2
10

3
20

5. ΜΟΝΟΓΟΝΔΑ ή ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ (10 μονάδερ για κάθε ηέκνο)
αξηζκόο ηέθλσλ
1
2
3
κνλάδεο
10
20
30
* ππνςήθηνο πνπ είλαη ηαπηόρξνλα γνλέαο θαη ηέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, δηθαηνύηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο
πξνζθνξόηεξεο βαζκνινγηθά από ηηο δύν ηδηόηεηεο. Απνθιείεηαη ε αζξνηζηηθή βαζκνιόγεζε ησλ παξαπάλσ
θξηηεξίσλ.
6. ΑΝΑΠΖΡΙΑ ΓΟΝΔΑ, ΣΔΚΝΟΤ, ΑΓΔΛΦΟΤ Ή ΤΕΤΓΟΤ
Πνζνζηό αλαπεξίαο
κνλάδεο

50%-59%
10

60%-66%
12

67%-69%
15

70% θαη άλσ
17

* Ο ππνςήθηνο, ζην πξόζσπν ηνπ νπνίνπ ζπληξέρνπλ πεξηζζόηεξεο από κία πεξηπηώζεηο αηόκσλ, ησλ
νπνίσλ αζθεί ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο, δηθαηνύηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο πξνζθνξόηεξεο γηα ηνλ ίδην
κνξηνδόηεζεο θαη πάλησο κόλν κίαο εμ απηώλ.

7. ΖΛΙΚΙΑ
Ηιηθία
κνλάδεο

Έσο θαη 50 εηώλ
10

Άλσ ησλ 50 εηώλ
20

Ανάπηηζη ηηρ ανακοίνυζηρ
Οιόθιεξε ε αλαθνίλσζε αλαξηάηαη ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο θαη ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ
δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Δήκνπ θαζώο θαη ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Δήκνπ www//gortynia.gov.gr
Τποβολή αιηήζευν ζςμμεηοσήρ
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ κόλν ηελ ζπλεκκέλε αίηεζε κε αξηζκό ΟΥ-1
ππνβάινπλ ηλεκηπονικά ζηην ακόλοςθη διεύθςνζη: gtsitour@gortynia.gov.gr

θαη λα ηελ

Η αίηεζε ζπκκεηνρήο, πνπ ζα ππνβιεζεί ειεθηξνληθά, πξέπεη απαξαηηήησο λα εκθαλίδεηαη
ππνγεγξακκέλε, κε θπζηθή ππνγξαθή. Αλππόγξαθεο αηηήζεηο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο.
Ζ πποθεζμία ςποβολήρ ηυν αιηήζευν είναι πένηε (5) επγάζιμερ ημέπερ θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε
εκέξα ηεο αλάξηεζεο ηεο αλαθνίλσζεο ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο. Η αλσηέξσ
πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιόθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη εάλ απηή είλαη θαηά ην λόκν
εμαηξεηέα (δεκόζηα αξγία ή κε εξγάζηκε) ηόηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επόκελε εξγάζηκε
εκέξα.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ: Καηάηαξη ςποτηθίυν
Αθνύ ε ππεξεζία επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ζύκθσλα κε ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα
πνπ επηθαιείηαη θάζε ππνςήθηνο, ηνπο θαηαηάζζεη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ. Η καηάηαξη ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη
ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηελική επιλογή γηα ηελ πξόζιεςε κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ,
πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:
Πξώηα απ' όια νη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη ζηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο γηα ηηο ζέζεηο κε βάζε ηε
βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξώλνπλ ζηα βαθμολογούμενα κπιηήπια (εκπεηξία αξηζκόο ηέθλσλ πνιύηεθλεο
νηθνγέλεηαο, ηξηηεθλία αξηζκόο αλήιηθσλ ηέθλσλ, κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, αλαπεξία, ειηθία).
1.

Σηελ πεξίπησζε ιζοβαθμίαρ ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πποηγείηαι αςηόρ πος έσει ηιρ
πεπιζζόηεπερ μονάδερ ζηο ππώηο βαθμολογούμενο κπιηήπιο (ρξόλνο εκπεηξίαο) θαη, αλ απηέο
ζπκπίπηνπλ, απηόο πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην δεύηεξν θξηηήξην (αξηζκόο ηέθλσλ πνιύηεθλεο
νηθνγέλεηαο) θαη νύησ θαζεμήο. Αλ εμαληιεζνύλ όια ηα θξηηήξηα, ε ζεηξά κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη
κε δεκόζηα θιήξσζε.
2.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Ανάπηηζη πινάκυν και ςποβολή ανηιππήζευν
Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία θα αναπηήζει, ηο απγόηεπο μέζα ζε πένηε (5) ημέπερ
από ηη λήξη ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηυν αιηήζευν ζςμμεηοσήρ, ηοςρ πίνακερ καηάηαξηρ ηυν
ςποτηθίυν ζην θαηάζηεκα ησλ γξαθείσλ καο, ελώ ζα ζπληαρζεί θαη ζσεηικό ππακηικό ανάπηηζηρ ην
νπνίν ζα ππνγξαθεί από δύν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο.
Καηά ησλ πηλάθσλ απηώλ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ε άζθεζε ανηίππηζηρ αηελώρ κόλν γηα
εζθαικέλν ππνινγηζκό ηεο κνξηνδόηεζεο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πποθεζμία δύο (2) επγαζίμυν ημεπών ε
νπνία αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Η αληίξξεζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηελ

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε gtsitour@gortynia.gov.gr
Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ αληηξξήζεσλ αλαθνηλώλεηαη ν ηειηθόο πίλαθαο επηηπρόλησλ - πξνζιεπηέσλ. Οη
ηειηθνί πίλαθεο αλαξηώληαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο θαη ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ δήκνπ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ: Ππόζλητη
Τν πξνζσπηθό πξνζιακβάλεηαη κε ζύκβαζε εξγαζίαο Ιδησηηθνύ Δηθαίνπ Οξηζκέλνπ Φξόλνπ αμέζυρ
μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ηειηθώλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ κε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ πξνο
δηνξηζκό νξγάλνπ.
Καηά ηελ πξόζιεςή ηνπο νη επηηπρόληεο νθείινπλ ηα πξνζθνκίζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ
απόδεημε ησλ απαηηνύκελσλ πξνζόλησλ, ησλ ινηπώλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο ηλεκηπονικά
ζηην διεύθςνζη ηλεκηπονικού ηασςδπομείος gtsitour@gortynia.gon.gr, εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο
10 ημεπών μεηά ηην ππόζλητή ηοςρ
Τπρόλ αλακόξθσζε ησλ πηλάθσλ κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ πξνζιεπηέσλ πνπ
ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη ππνρξεσηηθά από ην θνξέα, ελώ θαηαγγέιιεηαη ε
ζύκβαζε όζσλ ππνςεθίσλ δελ δηθαηνύληαη πξόζιεςεο βάζεη ηεο λέαο θαηάηαμεο. Οη ππνςήθηνη ησλ
νπνίσλ θαηαγγέιζεθε ε ζύκβαζε ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ απαζρόιεζή ηνπο έσο
ηελ εκέξα ηεο θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε από ηελ αηηία απηή.
Πξνζιεθζέληεο πνπ απνρσξνύλ πξηλ από ηελ ιήμε ηεο ζύκβαζήο ηνπο, ανηικαθίζηανηαι κε άιινπο από
ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθόηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε
απηόλ.
Σε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη ιόγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνύλησλ
ππνςεθίσλ, απαζρνινύληαη γηα ην ςπολειπόμενο, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη
ζπκπιεξώζεσο ηεο εγκεκπιμένηρ διάπκειαρ ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ.
ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ηηρ παπούζαρ ανακοίνυζηρ αποηελούν:
α. Τν έληππν «ΑΙΣΖΖ - ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ» πνπ ζπκπιεξώλνπλ θαη ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά νη ππνςήθηνη θαη
β. ην «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ για ηην ππόζλητη καθαπιζηών - καθαπιζηπιών ζηιρ ζσολικέρ μονάδερ ηυν
Γήμυν», ην νπνίν πεξηιακβάλεη: i) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο - ππεύζπλεο δήισζεο κε
πξσηόθνιιν ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 6556/21-08-2020, ζε ζπλδπαζκό κε επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζόληα θαη
ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θαη ii) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ
έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο.

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ

ΔΤΣΑΘΙΟ ΥΑΡ. ΚΟΤΛΖ

