
Σχετικά:  Ανακοίνωση πρόσληψης  Α.Π.: 4872/10.08.2021 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  

Παρατηρήθηκε σε αιτήσεις υποψηφίων που έχουν ήδη υποβληθεί μετά την ανακοίνωσή μας για την 

πρόσληψη καθαριστών/τριών σχολικών μονάδων, εσφαλμένη συμπλήρωση των στοιχείων που αφορούν 

την εμπειρία. Εάν δεν απεικονιστούν σωστά οι μήνες και οι αίθουσες υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αρκετοί 

από τους αρχικά προσληφθέντες να απολυθούν εξαιτίας των λαθών που θα εντοπιστούν μετά την 

κατάθεση των δικαιολογητικών και να προκύψουν καθυστερήσεις στην κάλυψη των θέσεων. 

 

Σας επισημαίνουμε τα εξής με τα παρακάτω με δύο παραδείγματα.   

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  Α 

 Έστω υποψήφιος που έχει μέχρι το σχολικό  έτος 2019-2020 συνολικά 48 μήνες εμπειρία και οι 22 από 

αυτούς διανύθηκαν με ανάθεση 10 αιθουσών ενώ οι υπόλοιποι 26 με ανάθεση 8 αιθουσών. Ο υποψήφιος 

αυτός προσλήφθηκε και κατά το σχολικό έτος 2020-2021 και απασχολήθηκε για 10 μήνες. Το γενικό σύνολο 

της εμπειρίας του είναι 48+10=58 μήνες. 

 

Το πεδίο της εμπειρίας στην αίτηση αυτού του υποψηφίου πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής: 

 

 
Δ . ΛΟΙΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ [συμπληρώστε τα παρακάτω δέκα πεδία (α. έως και ι) εφόσον αποδεικνύεται 

κάποιο ή κάποια από τα αντίστοιχα κριτήρια. 

            

α. Εμπειρία 

 [αριθμ. μηνών για απασχόληση σε 

αντίστοιχη θέση] 

 

58  

 στ. Ανήλικα τέκνα 

 [αριθμ. ανήλικων τέκνων του υποψηφίου]  

    

   

           

  10 22        

      [αριθμός αιθουσών (Α) ανά μήνα (Μ) 

απασχόλησης για απασχόληση μέχρι τη 

λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020] 

 8 26        

  Α Μ      

 

Αν χρειάζεται περισσότερος χώρος για τη συμπλήρωση των αιθουσών και των αντίστοιχων μηνών για 

απασχόληση μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020, χρησιμοποιήστε τον διπλανό κενό χώρο 

κάνοντας μια απλή επεξήγηση. 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  Β 

Αν ο υποψήφιος του παραπάνω παραδείγματος δεν έχει την περυσινή εμπειρία των 10 μηνών και έχει μόνο 

την παλαιότερη των 48 μηνών, τότε η συμπλήρωση του πεδίου θα γίνει ως εξής: 

 
Δ . ΛΟΙΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ [συμπληρώστε τα παρακάτω δέκα πεδία (α. έως και ι) εφόσον αποδεικνύεται 

κάποιο ή κάποια από τα αντίστοιχα κριτήρια. 

   
  

    
  

 

α. Εμπειρία 

 [αριθμ. μηνών για απασχόληση σε 

αντίστοιχη θέση] 

 

48  

 στ. Ανήλικα τέκνα 

 [αριθμ. ανήλικων τέκνων του υποψηφίου]  

 
  

 

   

           

  10 22        

      [αριθμός αιθουσών (Α) ανά μήνα (Μ) 

απασχόλησης για απασχόληση μέχρι τη 

λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020] 

 8 26        

  Α Μ    
 

 

 

 

Καλούνται οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει την αίτησή τους έχοντας συμπληρώσει εσφαλμένα το 

πεδίο της εμπειρίας, να επανυποβάλουν  την αίτησή τους συμπληρωμένη σύμφωνα με τα ανωτέρω, 

εντός της καταληκτικής προθεσμίας που είναι η 12:00μ.μ. της Τρίτης 17.08.2021.  

 

 

O Αν. Πρ/μενος 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

 

Τσιουκαρδάνης Αθανάσιος 


