
 
 

Αργοναυτών & Φιλελλήνων, Κτήριο Παπαστράτος, 38221, Βόλος, τηλ επικ.:24210,74527-74641 

 

Βόλος, 19 Φεβρουαρίου 2020 

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης 

έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

διάρκειας ενός (1) μηνός, με αντικείμενο την καθαριότητα των χώρων στις 

εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα Γαιόπολις στην 

πόλη της Λάρισας».   

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 

ειδικό Ν.Π.Ι.Δ., απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού μερικής απασχόλησης με αντικείμενο 

την καθαριότητα των χώρων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 

πόλη του Βόλου και καλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους 

σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.  

Το αντικείμενο της θέσης είναι η καθαριότητα των χώρων στις εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα Γαιόπολις στην πόλη της Λάρισας. Η 

παροχή υπηρεσίας καθαριότητας αφορά σε μια (1) εξάωρη βάρδια ημερησίως από 

Δευτέρα έως Παρασκευή.   

Η αμοιβή καθώς και οι όροι της σύμβασης θα είναι σύμφωνες με την ισχύουσα 

εργατική νομοθεσία. Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης ανάμεσα στο 

ειδικό Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» και στο επιλεγμένο προσωπικό θα είναι ένας (1) 

μήνας ήτοι από 1/03/2020 έως 31/03/2020. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή  να 

παραταθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας, μετά από απόφαση του ΔΣ της 

ΕΑΔΠ του Π.Θ. χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης.  

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να έχουν την ιθαγένεια κράτους – μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, να γνωρίζουν Ελληνικά και να διαθέτουν: 

Απαραίτητα προσόντα 

1. Απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 

2. Τεκμηριωμένη εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών καθαριότητας  

3. Ομαδικό πνεύμα, υψηλή προσαρμοστικότητα στις απαιτήσεις του 

εργασιακού περιβάλλοντος, άριστες ικανότητες επικοινωνίας, υπευθυνότητα, 

επαγγελματισμός 



Η επιλογή́, τελική́ αξιολόγηση και κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει βάσει των 

απαραίτητων προσόντων των υποψηφίων και σύμφωνα με το άρθρο 13 Μέρος Δ΄ 

του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας της ΕΑΔΠ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Τα κριτήρια και ο τρόπος Αξιολόγησης, στο συνημμένο Πίνακα 

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας εντός επτά 

(7) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας στην 

επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας, στον οποίο  θα πρέπει να εμπεριέχονται τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά φακέλου υποψηφιότητας  

 

1. Αίτηση με αναφορά στο αντικείμενο της θέσης 

2. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται τα προσόντα και τα 

στοιχεία του ενδιαφερομένου 

3. Απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 

4. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή (σε 

περίπτωση αλλοδαπών) νόμιμη άδεια διαμονής 

5. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί εντός 

των τελευταίων τριών μηνών),  

6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έτους 2019 

(οικονομική χρήση έτους από 1.1.2018 έως 31.12.2018). Για λόγους ίσης 

μεταχείρισης των υποψηφίων, όλοι οι υποψήφιοι επί ποινή αποκλεισμού θα 

πρέπει να προσκομίσουν το εκκαθαριστικό σημείωμα του ως άνω ορισθέντος 

έτους, προκειμένου το μέτρο αξιολόγησης και κρίσης να είναι ενιαίο για 

όλους τους υποψήφιους.  

7. Αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας των υποψηφίων στον τομέα της 

καθαριότητας ήτοι: 

(α) βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει 

η διάρκεια της ασφάλισης συνοδευόμενη από Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση κατά 

το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 στην οποία πρέπει να δηλώνονται, επακριβώς, 

η χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας τους σε εργασίες σχετικά με το 

αντικείμενο της καθαριότητας καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού 

προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό 

πρόσωπο  

ή 

(β) κατάλογος ενσήμων ΙΚΑ και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου στην 

οποία θα αναγράφεται τόσο το χρονικό διάστημα παροχής εργασίας με 

αντικείμενο αποκλειστικά στον τομέα της καθαριότητας όσο και ο 

συγκεκριμένος τόπος της απασχόλησής του (για την προσμέτρηση της 



εμπειρίας θα πρέπει να προσκομίζονται και ο κατάλογος ενσήμων και η 

υπεύθυνη δήλωση επί ποινή αποκλεισμού)  

ή 

(β) αντίγραφο σύμβασης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή  

(γ) γνωστοποίηση όρων ατομικής συμβάσεως εργασίας (από ΕΡΓΑΝΗ) ή 

(δ) αντίγραφο σύμβασης μίσθωσης έργου και υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστημα παροχής του 

έργου καθαριότητας όσο και τον συγκεκριμένο τόπο της απασχόλησής του, 

(για την προσμέτρηση της εμπειρίας θα πρέπει να προσκομίζονται και η 

σύμβαση και η υπεύθυνη δήλωση επί ποινή αποκλεισμού) ή 

(ε) Επίσημη βεβαίωση φορέα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ ά ή β΄ βαθμού 

για την εμπειρία που τυχόν έχει διανυθεί στον τομέα της καθαριότητας. Η 

βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρει υποχρεωτικά όλα τα απαιτούμενα στοιχεία 

για την προσμέτρηση του χρόνου προϋπηρεσίας (αντικείμενο απασχόλησης, 

χρονική διάρκεια, ποσό αμοιβής κλπ). 

Ο χρόνος εμπειρίας που προκύπτει από παραπάνω από ένα δικαιολογητικά 

εφόσον αφορά το ίδιο χρονικό διάστημα λογίζεται μόνο μια φορά στην 

προσμέτρηση της συνολικής εμπειρίας των υποψηφίων.   

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία να δηλώνεται ότι ο 

υποψήφιος: 

α) δεν έχει καταδικαστεί σε κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 

υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, 

δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, 

καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε 

έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής 

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει 

παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της 

προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) δεν 

έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο 

διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί (για τους άνδρες). 

9. Για την απόδειξη ανεργίας πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ (που είναι 

αρμόδιος προς τούτο), η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να 

απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία 

έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Ο υποψήφιος πρέπει να 

είναι άνεργος έως και την ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω βεβαίωσης. 

10. Πιστοποιητικό Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕΠΑ ή απόφαση 

Υγειονομικής Επιτροπής ΙΚΑ σε ισχύ με το οποίο προσδιορίζεται ή πάθηση ή 

βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας του ατόμου – συγγενή. (Προσκομίζεται 

μόνο σε περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούται να λάβει μόρια λόγω 

ανάπηρου τέκνου ή συζύγου)  



Πληροφορίες για την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας μπορούν να 

αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα http://www.eadp.uth.gr/ 

 

Ο φάκελος υποψηφιότητας με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», ο οποίος θα περιλαμβάνει την αίτηση 

και τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλεται ιδιοχείρως ή με οποιοδήποτε μέσο 

ταχυμεταφοράς απευθείας στα γραφεία της Εταιρείας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 

Βόλος 38221, Κτήριο Παπαστράτου, 1ος Όροφος, Γραφείο 9 μέχρι και τη λήξη 

διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήτοι 26/02/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 

14:00. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί και 

λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, έως την άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία.  

Αιτήσεις που θα κατατεθούν πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας 

υποβολής δεν γίνονται αποδεκτές. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την 

κα Γ. Σιαπάτη (τηλ.: 24210-74378) 

 

 

 

Για την Εταιρεία Αξιοποίηση και Διαχείρισης Περιουσίας 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

ο Διευθύνων Σύμβουλος 

Καθηγητής Μιχαήλ Ζουμπουλάκης 

 

 

http://www.eadp.uth.gr/


ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Α/Α Κριτήριο Μοριοδότησης Ανάλυση Κριτηρίου Αριθμός Μορίων 

1 

Οικονομικά κριτήρια ως 
προς το 
ατομικό/οικογενειακό 
εισόδημα βάσει του 
προσκομισθέντος 
εκκαθαριστικού 
σημειώματος 

α) Ατομικό έως 5.000,00 € ή 
β) Οικογενειακό έως 11.000,00 € 20 μόρια 

α) Ατομικό από 5.001,00-9.000,00 € ή 
β) Οικογενειακό από 11.001,00-20.000,00 € 10 μόρια 

α) Ατομικό από 9.001,00 €-12.000,00€ ή 
β) Οικογενειακό από 20.001,00 €-30.00,00€ 5 μόρια 

α) Ατομικό από 12.001,00 € και άνω ή 
β) Οικογενειακό από 30.001,00 € και άνω 0 μόρια 

2 Χρόνος ανεργίας  
25 μονάδες για κάθε μήνα ανεργίας, από 4 
πλήρεις μήνες με ανώτατο όριο τους 12 μήνες 

0 μόρια (1-3 μήνες) 
25 μόρια 4μήνες 
50 μόρια 4 μήνες 
. 
. 
. 
225 μόρια (12 μήνες) 

3α 

Προϋπηρεσία/Εμπειρία 
στον τομέα της 
καθαριότητας 

Εμπειρία σε κτήρια και υπηρεσίες δημοσίου 20 
μονάδες ανά μήνα εμπειρίας για τους πρώτους 
36 μήνες και 7 μονάδες ανά μήνα για τους 
υπόλοιπους 36 μήνες με ανώτατο όριο τους 72 
μήνες 

20 μόρια/μήνα 
με ανώτατο όριο 
τους 36 μήνες  
7 μόρια / μήνα από 
37ο μήνα και μετά με 
ανώτατο όριο 
τους 72 μήνες 

3β 

Εμπειρία σε ιδιωτικό τομέα 10 μονάδες ανά μήνα 
εμπειρίας για τους πρώτους 36 μήνες και 7 
μονάδες ανά μήνα για τους υπόλοιπους 36 μήνες 
με ανώτατο όριο τους 72 μήνες 

10 μόρια/μήνα 
με ανώτατο όριο 
τους 36 μήνες  
7 μόρια / μήνα από 
37ο μήνα και μετά με 
ανώτατο όριο 
τους 72 μήνες 

4α Πολύτεκνος 50 μονάδες για κάθε τέκνο 
4 τέκνα 200 μόρια 
5 τέκνα 250 μόρια 
κλπ 

4β Τρίτεκνος 40 μονάδες για κάθε τέκνο 3 τέκνα 120 μόρια 

4γ Τέκνα 
Ανήλικα τέκνα 30 μονάδες για κάθε ανήλικο τέκνο 
και έως δύο  τέκνα 

1 τέκνο 30 μόρια  
2 τέκνα 60 μόρια 

5 Αναπηρία 
Μοριοδότηση για αναπηρία τέκνου ή συζύγου (το 
ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το 
συντελεστή “2”) 

50% αναπηρία- 
100μόρια  
60% αναπηρία – 120 
μόρια  
κλπ 

 

 

          
           


