
                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Πολύγυρος, 10.9.2014
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ                                                    Αριθµ. Πρωτ.: 68
∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Η Σχολική Επιτροπή Β/θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Πολυγύρου του Νοµού
Χαλκιδικής

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 50 του Ν. 4186/2013, µε το οποίο παρατείνεται το καθεστώς της σύναψης
των  συµβάσεωνµίσθωσης  έργου  καθαριότητας  των  σχολικών  κτηρίων  µέσω  των
σχολικών επιτροπών για τα σχολικάέτη 2013-14 & 2014-15.
2.  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  103  του  Ν.  3852/2010  (Νέα  Αρχιτεκτονική  της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 86, 87, 240 και 243 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα
∆ήµων καιΚοινοτήτων», όπως  αυτό ορίστηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν.
3613/2007,  περί  µεταβίβασηςαρµοδιοτήτων  του  Προέδρου  και  αρµοδιοτήτων  του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
4. Την υπ.αρ. Πρωτ: 8440 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΦΕΚ 318/25.2.2011) του ΥΠΕΣ∆Α µε θέµα:
«Καθορισµόςλειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθµιση οικονοµικώνθεµάτων
αυτών».
5.  Την  υπ.αριθµ.πρωτοκ.:  2/18254/0022/3-4-2008  (ΦΕΚ  672/17-04-2008  Β΄)
ΚοινήΥπουργικήΑπόφαση  και  την  υπ.  αρ..πρωτοκ.:  2/18254/0022/3-4-2008  (ΦΕΚ

672/17-4-2008 Β’) ΚοινήΥπουργική ΑπόφασηΥπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών

και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,αναφορικά µε το ποσό που καταβάλλεται για
τις  αίθουσες  κλασικού  καιολοηµέρου,συµπεριλαµβανοµένων
τωναντίστοιχωνεργοδοτικών εισφορών (27,46%) όπως έχουνδιαµορφωθεί.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 113 § 5 του Ν. 1892/90 (101 Α΄) και 5 § 15 Ν. 1894/90
(110 Α΄),όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 35 παρ. 4 του Ν. 3577/2007 (130 Α΄)
και στη συνέχεια µε το άρθρο36 του Ν. 3699/ 2-10-2008 ( ΦΕΚ 199 Α’)
7. Την υπ.αριθµ.πρωτ.:∆/4/409/31/7/98 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
8. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
9.  Την  υπ’ αριθµ.  54/2014 απόφαση  της  Σχολικής  Επιτροπής  Β/θµιας  Εκπαίδευσης
∆ήµου Πολυγύρου µεθέµα : « Προκήρυξη θέσης για την πρόσληψη καθαρίστριας  µε
Σύµβαση  Μίσθωσης  Έργου,  για  τις  ανάγκες  καθαρισµού  τουκτηρίου  του  Λυκείου

Γαλάτιστας ∆ήµουΠολυγύρου, κατά το Σχολικό Έτος 2014-15».

Ανακοινώνει

Την  πρόσληψη  ενός  (1)  ατόµου  µε  σύµβαση  µίσθωσης  έργου
καθαριότηταςσχολικών κτηρίων, Σχολικού έτους 2014-2015,  για την κάλυψη των



αναγκών  καθαριότητας  των  κτηρίων  των  Σχολικών  Μονάδων  ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης  του  ∆ήµου  Πολυγύρου  που  δεν  καλύπτονται  από  προσωπικό
καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις , και συγκεκριµένα:

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ
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Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από 1-10-2014 έως 30-6-2015.
Απαιτούµενο απαραίτητο προσόν είναι η φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων για
την εργασία αυτή.
Βασικό  κριτήριο  επιλογής  ορίζεται  η  προϋπηρεσία  σε  εργασία  καθαριότητας
σχολικών κτηρίων. Το κάθε σχολικό έτος προϋπηρεσίας µοριοδοτείται µε 2 µόρια. Η
προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε την προσκόµισησυµβάσεων προηγούµενων ετών.
Ως  επικουρικό  κριτήριο  επιλογής,  σε  περίπτωση  µη  κάλυψης  των  θέσεων  µε
προϋπηρεσία,  ορίζεται  ηοικογενειακή  (αριθµός  ανήλικων  τέκνων  κ.λ.π)και
εισοδηµατική  κατάσταση  του  υποψηφίου,  που  θα  αποδεικνύεται  αντίστοιχα
µεπιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης  και  αντίγραφο  εκκαθαριστικού

σηµειώµατος  ∆ΟΥ  από  το  οποίο  ναπροκύπτει  το  εισόδηµα  του  προηγούµενου
οικονοµικού έτους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
α) ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ του/της ενδιαρερόµενου/νης (επισυνάπτεται),
β)  Αντίγραφο  δελτίου  αστυνοµικής  ταυτότητας  ή  διαβατηρίου  (σε  περίπτωση
αλλοδαπού, απαιτείται καιάδεια παραµονής),
δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
ε)  Εκκαθαριστικό  σηµείωµα  ∆ΟΥ,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  το  εισόδηµα  του
προηγούµενου οικονοµικούέτους 2013A ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α/ΕΣ ΜΟΣΑΣ

στ)Για  τις  εκ  νέου  αναθέσεις  του  έργου  του  καθαρισµού  των  σχολείων  στις  ίδιες
καθαρίστριες  πουαπασχολήθηκαν  κατά  την  προηγούµενη  σχολική  χρονιά  2013-14,
εισηγητικό σηµείωµα  από τον διευθυντή του σχολείου στο οποίο να αναφέρεται ότι
δεν προκύπτουν λόγοι που να δικαιολογούν τη µησυνέχιση του έργου.
∆ Η ΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει:
1. Στο  χώρο  ανακοινώσεων  του  ∆ηµαρχείου  του  ∆ήµου  Πολυγύρου  και  θα

συνταχθεί το ανάλογο πρακτικό ανάρτησης
2. Στην ιστοσελίδα του ∆. Πολυγύρου (www.polygyros.gr),
3. Στο  Γ/σιο  & Λύκειο  Γαλάτιστας  µε  ευθύνη  του  ∆ιευθυντή  και  στην  οικεία

∆ηµοτική Κοινότητα και να συνταχθεί το ανάλογο πρακτικό ανάρτησης
ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν µαζί µε
τα απαραίτηταδικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον ηεξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από
δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένηεπιστολή, στον ∆ιευθυντή του Γ/σίου
Γαλάτιστας. Στην περίπτωσηαποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς, το εµπρόθεσµο
των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνίαπου φέρει ο φάκελος αποστολής, ο
οποίος, µετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση τωνυποψηφίων.
Η  προθεσµία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι  οκτώ  (08)  ηµέρες  (υπολογιζόµενες
ηµερολογιακά) καισυγκεκριµένα από: 10 έως 17 Σεπτεµβρίου 2014 .



Οι αιτήσεις  µε όλα  τα  συνηµµένα  δικαιολογητικά  και  το  εισηγητικό  σηµείωµα  του
∆ιευθυντή , θαυποβληθούν από το ∆ιευθυντή του Σχολείου στη Σχολική Επιτροπή το
αργότερο µέχρι 18/09/2014.
Οι υποψήφιοι/ες µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων από τον ∆/ντή του
Σχολείου.
Πληροφορίες δίδονται από:
Τον ∆ιευθυντή του Σχολείου Γαλάτιστας στα τηλέφωνα: 2371031315
Την  υπεύθυνη  των  Σχολικών  καθαριστριών  Άννα  Ηλία  στα  τηλέφωνα:6981214040,
6944718324.
Την  Πρόεδρο  της  Σχολικής  Επιτροπής  κ.  Ιφιγένεια  Κυριάκουστα

τηλέφωνα:2371350739, 6942439292.

                                        Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Ιφιγένεια Κυριάκου


