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Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμό πρωτ.52879/21

Εσωτερικών  αναφορικά με τον υπολογισμό της διανυθείσας εμπειρίας για την 

πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών 

σας γνωστοποιούμε την μεταβολή των όρων μοριοδότησης στην υπ’  αριθμό πρωτ 

3667/20-08-2020 Ανακοίνωση του  Δήμου Ανωγείων όπως παρακάτω: 

 

Για τον υπολογισμό της διανυθείσας εμπειρίας επισημαίνεται ότι επίκειται η άμεση 
τροποποίηση 
της ως άνω ΚΥΑ ως εξής: 
ανεξαρτήτως χρόνου 
απασχόλησης ή ανατιθέμενων αιθουσών, δίδεται μία μονάδα ανά αίθουσα, με 
ανώτατο όριο τις 
δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα

Παράδειγμα: 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 
8 
16 
18 
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                                                   ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμό πρωτ.52879/21-08-2020 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών  αναφορικά με τον υπολογισμό της διανυθείσας εμπειρίας για την 

πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών 

σας γνωστοποιούμε την μεταβολή των όρων μοριοδότησης στην υπ’  αριθμό πρωτ 

2020 Ανακοίνωση του  Δήμου Ανωγείων όπως παρακάτω: 

σμό της διανυθείσας εμπειρίας επισημαίνεται ότι επίκειται η άμεση 

πέραν των δέκα επτά μονάδων που δίδονται ανά μήνα, 

απασχόλησης ή ανατιθέμενων αιθουσών, δίδεται μία μονάδα ανά αίθουσα, με 

ανά μήνα. 

ΜΟΡΙΑ 
25(17+8) 
33(17+16) 
34(17+17) 
 

                  Ο Δήμαρχος Ανωγείων
  
 

   
                                                                          Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης
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2020 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών  αναφορικά με τον υπολογισμό της διανυθείσας εμπειρίας για την 

δικαίου ορισμένου χρόνου 

στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων  

σας γνωστοποιούμε την μεταβολή των όρων μοριοδότησης στην υπ’  αριθμό πρωτ 

2020 Ανακοίνωση του  Δήμου Ανωγείων όπως παρακάτω:  

σμό της διανυθείσας εμπειρίας επισημαίνεται ότι επίκειται η άμεση 

των δέκα επτά μονάδων που δίδονται ανά μήνα, 

απασχόλησης ή ανατιθέμενων αιθουσών, δίδεται μία μονάδα ανά αίθουσα, με 

Ο Δήμαρχος Ανωγείων 

Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης 


