
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

 Πριν τη συμπλήρωση της αίτησης είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να αναγνωσθούν προσεκτικά τόσο η 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσο και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

 

 Η αίτηση  (απαραιτήτως υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή) και τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ακόλουθη 

διεύθυνση: hr@salamina.gov.gr αναγράφοντας ως θέμα του ηλεκτρονικού 

μηνύματος «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ».  

 

 Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 

ΤΡΙΤΗ 09/08/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 23/08/2022 

 Φέτος μαζί με την αίτηση υποβάλλονται συνημμένα και τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων και της 

εμπειρίας. 
 

 Η επιλογή μερικής και πλήρους απασχόλησης γίνεται με σειρά προτίμησης (1, 2). 
 

 Συμπλήρωση ή διόρθωση των αιτήσεων/δικαιολογητικών, γίνεται δεκτή μέχρι την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αιτήσεις ή δικαιολογητικά που θα κατατεθούν 

εκτός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, θα απορριφθούν ως εκπρόθεσμα. Η ευθύνη τόσο 

συμπλήρωσης της αίτησης όσο και εμπρόθεσμης κατάθεσης αυτής καθώς και όλων των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών που επισυνάπτονται σε αυτήν, είναι αποκλειστικά του 

υποψηφίου. 
 

 Στο πεδίο ΕΜΠΕΙΡΙΑ, θα πρέπει να αναγράφεται μόνο η χρονική περίοδος που ο υποψήφιος/α 

έχει απασχοληθεί σε αντίστοιχη θέση (καθαριστής/στρια σχολικών μονάδων) με συμβάσεις 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις μίσθωσης έργου που είχαν 

συναφθεί με τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου (έως και το διδακτικό έτος 2019-2020) και με 

τον Δήμο Σαλαμίνας (από το διδακτικό έτος 2020-2021 και μετά).  
 

 Προκειμένου για την απόδειξη της πολυτεκνίας απαιτείται απαραιτήτως η προσκόμιση τόσο 

πρόσφατου πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης όσο και πιστοποιητικό της Α.Σ.Π.Ε σε 

ισχύ. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν και τα δύο προαναφερόμενα δικαιολογητικά δεν θα 

αναγνωρίζεται το κριτήριο πολυτεκνίας (ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/τ.Α΄/24-12-2014). 
 

 Μονογονέας θεωρείται όποιος ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ΄αποκλειστικότητα ή μετά από 

σχετική ανάθεση την γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Σε καμία 

περίπτωση η γονική μέριμνα δεν ταυτίζεται με την επιμέλεια ή την συνεπιμέλεια ανήλικων 

τέκνων. 
 

 Όλα τα μοριοδοτούμενα κριτήρια ΠΡΕΠΕΙ απαραιτήτως να αποδεικνύονται από 

πιστοποιητικά σε ισχύ (π.χ. Πιστοποιητικά πολυτεκνίας Α.Σ.Π.Ε. , πιστοποιητικά 

αναπηρίας ΚΕΠΑ κ.λ.π.).  


