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                                                                            ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ           
                         

                                                                                                                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24  Αυγούστου 2020                     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. 53108 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Τ.Κ. 101.83, Αθήνα
Τηλέφωνο: 213.13.64.000

ΠΡΟΣ: Δήμους της χώρας πλήν των Δήμων: 
Ελαφονήσου, Βορείων Τζουμέρκων, 
Φολεγάνδρου, Αστυπάλαιας, Ανάφης και 
Αγίου Ευστρατίου

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων 
ΣΧΕΤ.: Το Α.Π. 52879/21-8-2020 έγγραφό μας

      

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, 
σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 3485΄Β/22-8-2020 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 52878/22-8-2020 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση με την οποία επήλθε τροποποίηση της υπ’ αριθ. 50175/7-8-2020 όμοιας 
«Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της χώρας 
από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΦΕΚ Β’ 3324/2020)».

Με την τροποποίηση διαφοροποιήθηκε ο τρόπος υπολογισμού της εμπειρίας και επιπλέον των 
μηνών απασχόλησης λαμβάνεται υπόψη και η απασχόληση ανά αίθουσα και ανά μήνα.

Ως εκ τούτου, όπως αναφερόταν και στο ως άνω έγγραφό μας, για τον ορθό υπολογισμό των 
μονάδων ανά υποψήφιο, θα πρέπει να προβείτε στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τις οικείες σχολικές 
επιτροπές των σχετικών βεβαιώσεων.

Η βεβαίωση που συμπληρώνει η σχολική επιτροπή για την απασχόληση ανά αίθουσα και ανά 
μήνα μπορεί να έχει τη μορφή πίνακα όπως παρακάτω:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΕΤΟΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α. ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ 
ΑΡΙΘΜΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

Β. ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ 

ΜΗΝΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ Α + Β

2014-2015 6 αίθουσες χ 10 μήνες (6 χ 10) 60 μόρια (10 χ 17) 170 μόρια 230

2015-2016 4 αίθουσες χ 6 μήνες  (4 χ 6) 24 μόρια (6 χ 17) 102μορια 126

2016-2017 18 αίθουσες χ 10 μήνες (17 χ 10) 170 μόρια (10 χ 17) 170 μόρια 340

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 696
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Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 161’Α/22-8-2020 δημοσιεύθηκε Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου, στην οποία ρυθμίζονται μεταξύ άλλων ζητήματα πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας 
σχολικών μονάδων. 

Ειδικότερα, με το άρθρο πέμπτο δίνεται η δυνατότητα, σε περίπτωση που οι ανάγκες είναι 
αυξημένες, μόνο για το προσωπικό που εγκρίθηκε με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/134/15827 απόφαση της 
Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, να πραγματοποιηθεί αύξηση των 
ωρών απασχόλησής του κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4368/2016 όπως ισχύει ή να 
απασχοληθεί υπερωριακά κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή, η προκαλούμενη δαπάνη 
καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους του φορέα, συμπεριλαμβανομένων εσόδων από 
ανταποδοτικές υπηρεσίες ή άλλων ανειδίκευτων εσόδων. 

Επίσης, στην  περίπτωση που οι διαδικασίες πρόσληψης δεν έχουν ολοκληρωθεί έως την έναρξη 
του σχολικού έτους, οι ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων μπορούν να καλυφθούν με 
συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κάνοντας χρήση των διατάξεων της παρ. 2 
του άρθρου εικοστού τέταρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 
64/2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
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