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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΑ. 

      Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων με την 
απόφαση 1/2018 με αρ. πρωτ. 2/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου προκηρύσσει  (1) θέση 
προσωπικού καθαριότητας, με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Γυμνάσιο Γαλατά. 
  
 Έργο του προσληφθέντος θα είναι ο καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας, καθώς και όλων των 
κοινοχρήστων χώρων (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, γραφεία, προαύλιο, τουαλέτες)  του 
Γυμνασίου Γαλατά. 
 
Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα υπογραφεί, θα αφορά το διάστημα από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2017-2018. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση αυτή, πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση από τις 22/01/2018  
έως και τις 29/01/2018  και ώρες από 12:00 π.μ. μέχρι 13:00, στην Προϊσταμένη του Γυμνασίου 
Γαλατά, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά : 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αίτηση του ενδιαφεροµένου υποψηφίου/υποψηφίας,  
2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας, 
3. Εκκαθαριστικό σηµείωµα της εφορίας οικ. Έτους 2017 (φορολογικού έτους 2016)                                

Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της 
οικείας Οικονοµικής Εφορίας, 

4. Βεβαίωση Μονίµου Κατοικίας ή Δημοτικότητας,  
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,  
6. Για γονείς µε τέκνα ή σύζυγο µε αναπηρία 67% και άνω, Πιστοποιητικό της Υγειονοµικής Επιτροπής 

του Ασφαλιστικού Φορέα τους που να είναι σε ισχύ, 
7. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει εργασθεί τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες με Σύμβαση 

Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) ως προσωπικό καθαριότητας σε σχολική μονάδα.    
8. Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία να δηλώνεται ότι:α) δεν έχουν κατάδικαστεί και ότι δεν είναι 

φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήµατα του άρθρου 8 του υπαλληλικού Κώδικα και  
β) έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους, 

9. Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας και βεβαίωση ΟΑΕ∆ για το χρόνο ανεργίας, 
10. Να είναι Έλληνες πολίτες, ή πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. 
     Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. και τους μη έχοντες την ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η 

γνώση της ελληνικής  γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου 
κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) 
που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 
Αθήνα, τηλ. 2103443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, Τ.Κ. 551 32 Θεσσαλονίκη, τηλ. 
2313331540 του κατωτέρω επιπέδου: 

     Α’ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.) : Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε).    
  
Σηµείωση: Η παράλειψη κατάθεσης έστω κι ενός δικαιολογητικού καθιστά την αίτηση µη 
αξιολογήσιµη. Δε θα γίνονται δεκτές Υπεύθυνες Δηλώσεις ότι τα δικαιολογητικά θα 
προσκομιστούν μεταγενέστερα. 
Δεκτές γίνονται οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων από 18-65 ετών. 
 
Η πρόσληψη θα γίνει με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και η  πριμοδότηση που θα τηρηθεί έχει ως 
εξής: 
 



1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
(200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με  
ανώτατο όριο τους 12 μήνες.) 
 
2.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  
(50 μονάδες για κάθε τέκνο) 
 
3.ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ Η ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ   
  (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο) 
 
4.ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  
(50 μονάδες για κάθε τέκνο) 
 
5. ΓΟΝΕΑΣ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67% 
 (100 µονάδες για κάθε τέκνο)  
 
6.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

0€ - 500€ 500 µόρια 

501€ - 1.000 € 400 µόρια 

1.001€ - 5.000 € 300 µόρια 

5.001 € - 10.000 € 100 µόρια 

10.001 € -15.000 € 50 µόρια 

15.001 € και άνω 0 µόρια 

 
Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί δηµόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Επιτροπής 
Αξιολόγησης Αιτήσεων – ∆ικαιολογητικών, του/της Προϊσταµένου/ης της σχολικής µονάδας και 
των ισοψηφίων ενδιαφεροµένων.  
 
Για την επιλογή του προσωπικού ορίστηκε Τριμελή Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τους: 
α) Ευσταθιάδου Δήμητρα, 
β) Στάικου Μαρία,  
γ)  Καρνέζη Σπυρίδων. 
 
Ο έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων θα πραγματοποιηθεί στις 
30/01/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο  Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατά. 
 
Έργο της Επιτροπής θα είναι να εξετάσει τα δικαιολογητικά για την πρόσληψη του προσωπικού 
καθαριότητας, να καταρτίσει πίνακα αποτελεσμάτων και να συντάξει πρακτικό, το οποίο θα 
αποστείλει στη Β/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων. 
 
Ενστάσεις επί του Προσωρινού  Πίνακα  της  Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας  Εκπ/σης  για την 
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας με ΣΜΕ, έτους 2017 -2018 μπορούν να υποβληθούν 
εγγράφως στη  Σχολική Επιτροπή του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων , εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης των προσωρινών πινάκων στο Δημαρχιακό 
Κατάστημα Γαλατά και στο ενδιαφερόμενο Σχολείο - Γυμνάσιο Γαλατά. 
 
O πρόεδρος θα συγκαλέσει συνεδρίαση, μετά τη λήψη όλων των πρακτικών της τριμελούς 
Επιτροπής και το Δ.Σ θα επικυρώσει τα αποτελέσματα. 

 
                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                         Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ 

                                                                 

ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  


