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Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Κρανίδι, 17.11.2015

ΔΗΜΟΤ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ

Αρ. Πρωτ. : 177

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Η Σχολικι Επιτροπι Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Ερμιονίδασ, κατόπιν τθσ
αρικμ. 50/02.11.2015 Απόφαςθσ του Διοικθτικοφ τθσ Συμβουλίου, προκθρφςςει
τθν κάλυψθ μίασ (1) κζςθσ κακαριςτι/ κακαρίςτριασ , για τον κακαριςμό των
χϊρων του Δθμοτικοφ Σχολείου – Νθπιαγωγείου Ηλιοκάςτρου με ςφμβαςη
μίςθωςησ ζργου, διάρκειασ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ τθ λιξθ του
ςχολικοφ ζτουσ (30.06.2016) .
Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τον κακαριςμό των αικουςϊν διδαςκαλίασ, των
γραφείων, του προαυλίου κακϊσ και όλων των κοινόχρθςτων χϊρων του ςχολείου
ςε κακθμερινι βάςθ.
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ :
Οι υποψιφιοι / υποψιφιεσ, κα πρζπει να πλθροφν τισ εξισ προχποκζςεισ:
1.
2.
3.
4.
5.

Να έτοσν ηλικία από 18 έως 65 εηών.
Να είναι Έλληνες Πολίηες ή να έτοσν ηην ελληνική σπηκοόηηηα.
Να έτοσν ηη θσζική καηαλληλόηηηα για ηην άζκηζη ηων καθηκόνηων.
Να είναι άνεργοι ή μακροτρόνια άνεργοι
Να μην έτοσν καηαδικαζηεί και να μην είναι θσγόποινοι ή θσγόδικοι για
κανένα από ηα αδικήμαηα ηοσ άρθροσ 8 ηοσ Υπαλληλικού Κώδικα

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΓΟΤΗΣΗΣ:
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
Ανεργία ανά μήνα (με μέγιζηο αριθμό ηα 10
μόρια) ……………………………………………
Οικογένεια:

ΜΟΡΙΑ

Με ένα (1) παιδί ………………………………….

05

Με δύο (2) παιδιά ………………………………..

10

01
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Με ηρία (3) παιδιά ……………………………….

15

Με ηέζζερα (4) παιδιά και πάνω ………………..

20

Μονογονεϊκή οικογένεια
Ειζόδημα ηοσ 2014 (εκκαθ. Έηοσς 2015):

10

Από 0 έως 5.000 € ……………………………….

15

Από 5.001 έως 10.000 € …………………………

10

Από 10.001 € και πάνω ………………………….

00

Δημόηης ή κάηοικος Δήμοσ Ερμιονίδας
Γονέας με ηέκνα με αναπηρία πάνω από 67%

10
20

Επιςιμανςθ 1 : Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ κα διενεργθκεί δθμόςια κλιρωςθ από τθν
Τριμελι Επιτροπι θ οποία αποτελείται από τθν Πρόεδρο τθσ Σχολικισ Επιτροπισ κα
Αγγελικι Γιαννικοποφλου - Λοφμθ, τον Δ/ντι του Δθμοτικοφ Σχολείου Ηλιοκάςτρου
κο Αλεξάκο Γεϊργιο και από το μζλοσ του Δ.Σ. κα Καρανικόλα Μαρία , νθπιαγωγό
και Οικονομικι Διαχειρίςτρια τθσ Σχολικισ Επιτροπισ , παρουςία και των
ενδιαφερομζνων.
Επιςιμανςθ 2 : Το πρακτικό τθσ Επιτροπισ κα τεκεί προσ επικφρωςθ από το
Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Σχολικισ Επιτροπισ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ.
Γ) ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
1.
2.
3.
4.

Αίτθςθ.
Φωτοαντίγραφο τθσ Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ.
Βεβαίωςθ Μονίμου Κατοικίασ.
Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ από όπου να προκφπτει με
ςαφινεια ο αρικμόσ των τζκνων που είναι εν ηωι.
5. Για τουσ γονείσ με τζκνα με αναπθρία 67% και άνω, πιςτοποιθτικό τθσ
Υγειονομικισ Επιτροπισ του Αςφαλιςτικοφ Φορζα τουσ.
6. Φωτ/φο εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ ζτουσ 2015.
7. Σε περίπτωςθ μθ υποχρζωςθσ υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ να
κατατεκεί ςχετικό ζγγραφο περί μθ υποχρζωςθσ υποβολισ.
8. Υπεφκυνθ Διλωςθ με τθν οποία να δθλϊνεται θ φυςικι καταλλθλότθτα για
τθν άςκθςθ των κακθκόντων.
9. Υπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι δεν ζχουν καταδικαςτεί και
ότι δεν είναι φυγόποινοι ι φυγόδικοι για κανζνα από τα αδικιματα του
άρκρου 8 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα.
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10. Υπεφκυνθ διλωςθ που να φαίνεται αν ζχει ςυνάψει ςφμβαςθ και με άλλο
ςχολείο (αν υπάρχει).
11. Απολυτιριο Υ.Ε.
12. Φωτοαντίγραφο τθσ κάρτασ ανεργίασ και Βεβαίωςθ χρόνου ανεργίασ από
τον ΟΑΕΔ.
Δ) ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ - ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Οι αιτιςεισ κα υποβάλλονται αυτοπροςϊπωσ ι από νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο
άτομο, ςτο Γραφείο τθσ Σχολικισ Επιτροπισ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου
Ερμιονίδασ, που βρίςκεται ςτθν οδό Μ. Μερκοφρθ 11 ςτο Κρανίδι με τθλ. Επικ.
2754360001-19 από την Σετάρτη 18/11/2015 ζωσ Παραςκευή 27/11/2015 και
κατά τισ ώρεσ 9.00 ζωσ 12.00.
Η Ανακοίνωςθ, θ Αίτθςθ του/τθσ ενδιαφερομζνου/νθσ, τυχόν διευκρινιςεισ και
πλθροφορίεσ ςχετικά με αυτζσ κα παρζχονται από το γραφείο τθσ Σχολικισ
Επιτροπισ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ του Διμου Ερμιονίδασ που βρίςκεται ςτο Δθμοτικό
Κατάςτθμα επί τθσ οδοφ Μ. Μερκοφρθ 11 ςτο Κρανίδι , με τθλ. Επικ. 275436000119.
Ε ) ΑΜΟΙΒΗ
Ο υποψιφιοσ/α που κα επιλεγεί κα υπογράψει ςφμβαςθ ζργου και θ μθνιαία
αμοιβι του/τθσ, φψουσ 146,41 € ςυμπεριλαμβανομζνων και των εργοδοτικϊν
ειςφορϊν 24,56 % κακϊσ και των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν 15,50 % του
εργαηομζνου κα καταβάλλεται από τθν Σχολικι Επιτροπι, όπωσ προκφπτει από τον
αρικμό των αικουςϊν διδαςκαλίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ υπϋαρικμ.
2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β17-4-2008) Κοινισ Απόφαςθσ Υπουργϊν
Οικονομίασ Οικονομικϊν και Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων. Η πλθρωμι κα
γίνεται όταν κατατίκενται τα χριματα από τον αρμόδιο φορζα.

ΣΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟ
ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
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