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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Πρόσληψη καθαρίστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από 
1/2/2018 έως 30/06/2018 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Β-θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τριφυλίας 
έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.1892/1990 παράγραφος 5 του άρθρου 113 όπως ισχύει 
ύστερα από την αντικατάστασή του με το άρθρο 36 του Ν.3699/08 (ΦΕΚ 
199/Α΄) 

2.  Ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17/15.020.2017 ΤΕΥΧΟΣ Α΄ άρθρο 8) 
3.  Η με αριθμ.Κ1/143615 Απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων (ΦΕΚ3131/08.09.2017 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) 
4. Η με αριθμ.7867/1.09.2017 (ΦΕΚ3083/06.09.2017)ΤΕΥΧΟΣ Β΄Κ.Υ.Α. Υπουργού 

Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων και Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών 

5. Με το έγγραφο ΙΝΕΔΙΒΙΜ 606/53/41598/11.09.2017 για την αυστηρή τήρηση 
των σχετικών διαδικασιών που αφορούν τη σύναψη συμβάσεων έργου. 

6. Την εισήγηση του διευθυντή της σχολικής μονάδας 
7. Την απόφαση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Β-θμιας Εκπαίδευσης 

του Δήμου Τριφυλίας, λόγω του κατεπείγοντος  πλήρωσης της θέσης. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ 

Ότι η Σχολική Επιτροπή Β-θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τριφυλίας, θα προβεί σε 
πρόσληψη μιας καθαρίστριας ,με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου και 
αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων του Λυκείου Κυπαρισσίας, από 1/2/2018 
έως 30/06/2018. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των 
γραφείων , του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου 
σε καθημερινή βάση.  

Ελληνική



Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί σε όλα τα σχολεία της Β-θμιας εκπαίδευσης, στα 
δημοτικά καταστήματα του Δήμου Τριφυλίας. Στον πίνακα ανακοινώσεων της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τριφυλίας, στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Τριφυλίας. 

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων θα είναι από 25/1/2018 έως την Τρίτη 
30/01/2018. 

Οι υποψήφιοι/ υποψήφιες, θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις εξής 
προϋποθέσεις: 

- Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών 
- Να είναι Έλληνες Πολίτες ή να έχουν την ελληνική υπηκοότητα 
- Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων 
- Να είναι άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι 
- Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Τριφυλίας 

Κατόπιν θα συνεδριάσει η επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων, και αφού 
αξιολογήσει τις αιτήσεις, οι υποψήφιοι/υποψήφιες θα κατατάσσονται με σειρά 
προτεραιότητας βάση των πινάκων: 
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

 Χρόνος Ανεργίας (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα 
ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες) 
 

μήνες  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800 

 
 

 Πολύτεκνος Γονέας (50 μονάδες για κάθε τέκνο ) 

αριθμός 
τέκνων 

3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 
*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3)τέκνα 

 Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας :50 μονάδες 

 Ανήλικα Τέκνα (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες 
για το τρίτο) 
 

 

 
 
 
 

αριθμός τέκνων  1 2 3 

μονάδες 30 60 110 



 Γονέας Μονογονεϊκής Οικογένειας (50 μονάδες για κάθε τέκνο) 
 

αριθμός 
τέκνων  

1 2 3 4 5 

μονάδες  50 100 150 200 250 

 

 Γονέας με τέκνα με αναπηρία άνω του 67% 

αριθμός 
τέκνων  

1 2 3 4 5 

μονάδες 100 200 300 400 500 

 

 Οικονομικά Κριτήρια 

0€-500€ 500 μόρια 

500€-1.000€ 400 μόρια 

1.001€-5.000€ 300 μόρια 

5.001€-10.000€ 100 μόρια 

10.001€-15.000€ 50  μόρια 

15.001€+ 0  μόρια 

 

 Η επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων ,αφού συγκεντρώσει τα 
δικαιολογητικά ,θα μοριοδοτήσει βάσει των  αιτήσεων, τα προσόντα κάθε 
υποψήφιου.  
Η επιτροπή θα αποτελείται από : (α) Τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Β-
θμιας εκπαίδευσης Δήμου Τριφυλίας, (β) Τον Διευθυντή της Σχολικής 
Μονάδας και (γ) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων  . 
Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του 
Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Β-θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τριφυλίας, 
του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και των ενδιαφερομένων. 

Το πρακτικό της  Επιτροπής θα τεθεί προς επικύρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Σχολικής Επιτροπής. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Αίτηση 
2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας 
3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος (φορολογικού έτους 2017-

εισοδήματα από 1/1/2016-31/12/2016). Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται  
φορολογική δήλωση , θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της Οικείας 
Οικονομικής Εφορίας 

4. Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας 
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από όπου να προκύπτει με 

σαφήνεια ο αριθμός των τέκνων που είναι εν ζωή 



6. Για τους γονείς με τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, Πιστοποιητικό της 
Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα τους 

7. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα για 
την άσκηση των καθηκόντων 

8. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και 
ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του 
άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα 

9. Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
10. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ 

 

Σημείωση: Η παράλειψη κατάθεσης έστω και ενός δικαιολογητικού καθιστά την 
αίτηση μη αξιολογήσιμη . 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, 
στην γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής –Δημαρχείου 2 Κυπαρισσία 1ος όροφος 
Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Τριφυλίας -από 25/1/2018 έως 30/01/2018 , κατά τις 
εργάσιμες ώρες , τηλ. επικ. 2761360732  για οποιαδήποτε πληροφορία. 

Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση έργου και η αμοιβή 
του/της (συμπεριλαμβανομένου και των εργοδοτικών εισφορών ) θα καταβάλλεται 
από τη Σχολική Επιτροπή. 

Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τη ροή χρηματοδότησης από τον αρμόδιο 
φορέα.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 

 

 

 

ΤΣΑΛΑΜΑΝΔΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 


