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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 
 

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
      

Πρόσληψη καθαρίστριας µε σύµβαση έργου ορισµένου χρόνου 
από 12/9/2016 έως 30/9/2016 

 
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 

Αλιάρτου – Θεσπιέων έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις του Ν.4407 2016 (ΦΕΚ 134Α΄/27-07-2016)άρθρο 51 παρ 2. 
2. Τις διατάξεις του Ν.4186 (ΦΕΚ Α΄193/19-09-2013) άρθρο 50 «Καθαρισµός 
σχολικών µονάδων». 
3. Τις διατάξεις του Ν.4076 /10-08-2012 (ΦΕΚ 159) άρθρο 6 «Καθαρισµός 
σχολικών µονάδων», όπως είχε αντικατασταθεί . 
4. Τις διατάξεις του Ν.4002 ΦΕΚ 180/22-08-2011 άρθρο 69 «περί του τρόπου 
διαδικασίας πρόσληψης των συµβασιούχων καθαριστριών. Τις διατάξεις του 
Ν.1892/1990 παρ.5 του άρθρου 113 όπως ισχύει ύστερα από την αντικατάστασή του 
µε το άρθρο 36 του Ν.3699/08 (ΦΕΚ 199 Α΄) 
6.Την µε αριθµό 14/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. 
Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων . 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. 

Ότι η σχολική επιτροπή θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού µίας θέσεων (1) µε σύµβαση 
µίσθωσης έργου για το χρονικό διάστηµα από 12/9/16 έως 30/09/2016 και αντικείµενο τον 
καθαρισµό των χώρων της σχολικής µονάδας Γυµνάσιο Αλιάρτου µε τους εξής όρους και 
προϋποθέσεις: 

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

Όσον αφορά την διαδικασία νέων προσλήψεων: 

- Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο  σχολείο που αφορά, στο γραφείο ∆/νσης και στην 
εξωτερική πόρτα , στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπ/σης ∆ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αλιάρτου 
Θεσπιέων (www.aliartos.gov.gr) 
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- Η προθεσµία για την υποβολή αιτήσεων θα πρέπει  µέχρι και την Παρασκευή 9/9/2016, και 
ώρα 12:00 π.µ.. 

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

1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 
2. Να είναι Έλληνες Πολίτες ή να έχουν την ελληνική υπηκοότητα. 
3. Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων. 
4. Να είναι άνεργοι ή µακροχρόνια άνεργοι  
5. Να είναι δηµότες και µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων . Σε 

περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος /α που να είναι δηµότης και µόνιµος κάτοικος 
θα επιλεγεί υποψήφιος που να είναι µόνιµος κάτοικος όµορου ∆ήµου.  

6. Να µην έχουν καταδικαστεί και να µην είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από 
τα αδικήµατα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. 

  

Κατόπιν θα συνεδριάσει το Συµβούλιο (1.Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής 2.∆ιευθυντής 
Γυµνασίου Αλιάρτου 3.Υπάλληλος του ∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων ) και αφού 
αξιολογήσει τις αιτήσεις, οι υποψήφιοι /ες θα κατατάσσονται µε σειρά προτεραιότητας ως 
εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

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) 

µήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
12 και 
άνω 

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

 2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (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  

 4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 µονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 
µονάδες για το τρίτο) 

αριθµός 
τέκνων 

1 2 3 

ΑΔΑ: 6ΥΓΚΟΚ2Ρ-Φ3Τ



 3

µονάδες 30 60 110 

 5. . ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 µονάδες για κάθε τέκνο) 

αριθµός 
τέκνων 

1 2 3 4 5 
…. 

µονάδες 50 100 150 200 250 …. 

 ΓΟΝΕΑΣ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67% 

 αριθµός 
τέκνων 

1 2 3 4 5 
…. 

µονάδες 100 200 300 400 500 …. 

  

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 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 

 Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί δηµόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της 
Σχολικής Επιτροπής, του ∆ιευθυντή της Σχολικής Μονάδας και των ενδιαφεροµένων. 

Το πρακτικό του Συµβουλίου Σχολικής Κοινότητας θα τεθεί προς επικύρωση από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Σχολικής Επιτροπής. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Αίτηση 
2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας 
3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος της εφορίας  (φορολογικό έτος  2015-

δήλωση 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. 
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6. Για τους γονείς µε τέκνα µε αναπηρία 67% και άνω, Πιστοποιητικό της Υγειονοµικής 
Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα τους που να είναι σε ισχύ. 

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

8. Υπεύθυνη ∆ήλωση 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 δηµοτικού σχολείου. 
10. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας και Βεβαίωση ΟΑΕ∆ για χρόνο ανεργίας. 

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

ΠΡΟΣΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο άτοµο έως την 
Παρασκευή 9/9/2016 και κατά τις ώρες 9.00 έως 12.00 π.µ.  

- Γυµνάσιο Αλιάρτου  

- γραφείο της σχολικής επιτροπής ∆ηµαρχείο Αλιάρτου  

Η Ανακοίνωση, η Αίτηση και τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά µε αυτές θα 
παρέχονται καθηµερινά από Τρίτη 6/9/206 κατά τις ώρες 9.00-12.00π.µ. από την σχολική 
µονάδα Γυµνάσιο Αλιάρτου 2268022722  ή από τα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αλιάρτου –θεσπιέων  ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αλιάρτου 
τηλέφωνο 2268350213 

Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύµβαση έργου για το χρονικό διάστηµα από 
12/9/2016 εως και 30/9/2016  και η αµοιβή του/της (συµπεριλαµβανοµένων και των 
εργοδοτικών εισφορών) θα καταβάλλεται από την Σχολική Επιτροπή σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της υπ΄αριθµ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β17-4-2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών 
Οικονοµίας Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. καθώς και το Ν.4186/2013  (ΦΕΚ 
193Α/17-9-2013) Άρθρο 50, του Ν.2072/1992 (ΦΕΚ125Α/23-7-1992) Άρθρο 37, του Ν.2527/1997 άρθρο 6, 
της Π.Ν.Π. υπό το ΦΕΚ 102Α/26-08-2015 άρθρο 4, και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. (καθώς και 
κάθε νεώτερης διάταξης η οποία θα ισχύει κατά το χρόνο κατάρτισης της Γενικής Σύµβασης 
Χρηµατοδότησης µεταξύ Σχολικής Επιτροπής και ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ) 

 Η πληρωµή θα γίνεται όταν κατατίθενται τα χρήµατα από τον αρµόδιο φορέα. 

Οι αποδοχές τους υπολογίζονται βάσει των αιθουσών διδασκαλίας. 

Να αναρτηθεί η παρούσα ανακοίνωση στην είσοδο του σχολικού συγκροτήµατος. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

ΓΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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