
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Πολύγυρος, 01-09-2016
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ      Αριθμ. Πρωτ.: 74  
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ  
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πολυγύρου του Νομού
Χαλκιδικής 

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 50 του Ν. 4186/2013, με το οποίο παρατείνεται το καθεστώς της σύναψης των συμβάσεων

μίσθωσης έργου καθαριότητας των σχολικών κτηρίων μέσω των σχολικών επιτροπών για τα  σχολικά
έτη 2013-14 & 2014-15. 

2. Τον Ν.4407/16 (ΦΕΚ 134/27.07.2016 τεύχος Α’): «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου .
3. Τις διατάξεις του ΦΕΚ 1416 (τ.Β ́). 16-06-2011 περί συγχώνευσης Σχολικών Επιτροπών. 
4. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  103  του  Ν.  3852/2010  (Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»).
5. Τις  διατάξεις  των  άρθρων  86,  87, 240 και 243 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και

Κοινοτήτων», όπως αυτό ορίστηκε με την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 3613/2007, περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων του Προέδρου και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Την  υπ.αρ.  Πρωτ:  8440  ΑΠΟΦΑΣΗ  (ΦΕΚ  318/25.2.2011)  του  ΥΠΕΣΔΑ  με  θέμα:  «Καθορισμός
λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».

7. Την  υπ.αριθμ.πρωτοκ.:  2/18254/0022/3-4-2008  (ΦΕΚ  672/17-04-2008  Β΄)  Κοινή  Υπουργική
Απόφαση  και  την  υπ.  αρ..πρωτοκ.:   2/18254/0022/3-4-2008  (ΦΕΚ  672/17-4-2008  Β’)  Κοινή
Υπουργική  ΑπόφασηΥπουργών Οικονομίας  &  Οικονομικών  και  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
,αναφορικά  με  το  ποσό  που  καταβάλλεται  για  τις  αίθουσες  κλασικού  και
ολοημέρου,συμπεριλαμβανομένων  των  αντίστοιχωνεργοδοτικών  εισφορών  (27,46%)  όπως  έχουν
διαμορφωθεί.

8.  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 άρθρο
36 του Ν. 3699/ 2-10-2008 ( ΦΕΚ 199 Α’)

9. Την υπ.αριθμ.πρωτ.:Δ/4/409/31/7/98 εγκύκλιο  του  ΥΠ.Ε.Π.Θ σύμφωνα με την  οποία,  η  εκ νέου
ανάθεση του έργου του καθαρισμού των σχολείων στις ίδιες καθαρίστριες  που απασχολήθηκαν κατά
την προηγούμενη σχολική χρονιά είναι δυνατή εφόσον  δεν  προέκυψαν λόγοι που να δικαιολογούν τη
μη συνέχιση του έργου.Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα σχετικά δικαιολογητικά διαβιβάζονται με
εισηγητικό  σημείωμα  από  τον διευθυντή  του  σχολείου  στην  οικεία   Σχολική  Επιτροπή  ,  η  οποία
προβαίνει στην επιλογή και υπογράφει τη σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου.

10. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
11. Την υπ’ αριθμ. 22/2016 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου με

θέμα : « Προκήρυξη θέσεων για την πρόσληψη καθαριστριών με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου,  για τις
ανάγκες  καθαρισμού  των  κτηρίων  των  Σχολικών   Μονάδων  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου
Πολυγύρου, κατά  το Σχολικό Έτος 2014-15».

Ανακοινώνει
    Την πρόσληψη συνολικά δύο (02) ατόμων  με σύμβαση μίσθωσης έργου καθαριότητας σχολικών

κτηρίων, Σχολικού έτους 2016-2017,   για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του  1ου Δημοτικού



Σχολείου  Πολυγύρου, και  του  Δημοτικού  Σχολείου  Βάβδου που  δεν  καλύπτονται  από  προσωπικό

καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις  και συγκεκριμένα:

στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ:

Α/
Α

ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ                ΑΙΘΟΥΣΕΣ

1 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

1 9

2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΒΑΒΔΟΥ

1 2

 Η σχέση  εργασίας  θα  είναι  με  σύμβαση  μίσθωσης  έργου  ορισμένου  χρόνου  από  την  ημερομηνία  της

υπογραφής (αρχές ή μέσα Σεπτέμβρη 2016 έως στα μέσα ή τέλος Ιουνίου 2017).

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 προσκόμιση

συμβάσεων προηγούμενων ετών.

Ως  επικουρικό  κριτήριο  επιλογής,  σε  περίπτωση  μη  κάλυψης  των  θέσεων  με  προϋπηρεσία,  ορίζεται  η

οικογενειακή  και   εισοδηματική  κατάσταση  του  υποψηφίου,  που  θα  αποδεικνύεται  αντίστοιχα  με

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ, από το οποίο να

προκύπτει το εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

α)  ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του/της ενδιαρερόμενου/νης (επισυνάπτεται),

β) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε περίπτωση αλλοδαπού, απαιτείται  και

άδεια παραμονής),

δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

ε) Εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ, από το οποίο να προκύπτει το εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού

έτους 2015.

στ)  Για  τις  εκ  νέου  αναθέσεις  του  έργου  του  καθαρισμού  των σχολείων  στις  ίδιες  καθαρίστριες   που

απασχολήθηκαν κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά 2015-16,εισηγητικό σημείωμα από τον διευθυντή

του σχολείου στο οποίο να αναφέρεται ότι   δεν  προκύπτουν  λόγοι που να δικαιολογούν τη μη συνέχιση

του έργου.

                                   ΔΗ  ΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει:

 ι)Στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου του Δήμου Πολυγύρου.

ιι)Στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.polygyros.gr),

ιιι)Στα σχολεία που αναφέρονται παραπάνω με ευθύνη των Διευθυντών και στις οικείες Δημοτικές 

Κοινότητες και να συνταχθούν τα ανάλογα πρακτικά ανάρτησης

Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι  τρεις  (3)  ημέρες  (υπολογιζόμενες  ημερολογιακά)  και

συγκεκριμένα από: 01  έως 03 Σεπτεμβρίου 2016  .   

Οι  αιτήσεις  με  όλα  τα  συνημμένα  δικαιολογητικά   και  το  εισηγητικό  σημείωμα  του  Διευθυντή  ,  θα

υποβληθούν από το Διευθυντή του Σχολείου στη Σχολική Επιτροπή το αργότερο μέχρι 04/09/2016.

http://www.polygyros.gr/


Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων από τους Δ/ντές των Σχολείων ή στο

γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Δημαρχείο Πολυγύρου). 

Πληροφορίες δίδονται από:

       Την Διευθύντρια του 1ο Δημοτικού Σχολείου  και τον Γραμματέα της Σχολικής Επιτροπής Καραζαφείρη

Γρηγόρη στα τηλέφωνα:2371950754, 6981342130.

       

                                                                                     Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

                                                                                               Παπανικολάου  Ευτυχία


