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Η ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Ν  Ε  Ι 
 

   Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της 
Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων που εδρεύει στην 
Καλλιθέα του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο 
απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων 
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) 
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Τόπος 

απασχόλησης 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 
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ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ 
ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
(Δ. Καλλιθέας) 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ   
 

*ΥΕ 
Καθαριότητας 

Από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 
και έως 18 

μήνες  

10 

 
*Οι προσληφθέντες/είσες δύναται να απασχοληθούν ανάλογα με τις υπηρεσιακές 
ανάγκες (πρωινή ή απογευματινή βάρδια) στα κτίρια της Σιβιτανιδείου Δημόσιας 
Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, οι οποίες θα καθορίζονται από τα όργανα 
Διοίκησης της Σχολής. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
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α) Δεν απαιτείται τίτλος σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης . 
β) Εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους, στο τομέα καθαριότητας. 

 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ   
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 



2 
 
2. Χρόνος ανεργίας (από 4 έως 12 μήνες) 
3. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας  
4. Αριθμός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας 
5. Αριθμός ανήλικων τέκνων (έως 2 τέκνα) 
6. Μονογονεϊκές οικογένειες 
7. Εμπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 72 μήνες) 

6.α. Αποκτηθείσα σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 
6.β. Αποκτηθείσα στον ιδιωτικό τομέα 

8.   Αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλάχιστον 50% 
9.   Αναπηρία γονέα, τέκνου ή αδελφού ή συζύγου 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, αποκλειστικώς, ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  
 

Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, Θεσσαλονίκης 151 
Τ.Κ. 17610, Καλλιθέα, Αττική, Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Μιχαηλίδου 
Ηλιανής, τηλ. επικοινωνίας: 2104857704. 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο 
φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην 
αίτηση των υποψηφίων. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες 
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της 
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας  στις εφημερίδες πανελλαδικής 
κυκλοφορίας. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της 
τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία) ή 
μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α)  στο 
δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από 
την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  
Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ,  β) στα κατά τόπους Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση 
(www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες 
και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού 
τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της 
διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  
Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

 
     Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.                                      Ο Γενικός Διευθυντής 
                                                                                  της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. 
 
       
     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΟΝΙΑΣ                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΛΑΣ 

 
 
 
 


