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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων απασχόλησης - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , για την πρόσληψη
καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου καθαριότητας σχολικών κτιρίων ορισμένου χρόνου, για το
12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ν.Μαρμαρά, το 1θέσιο Δημοτικό Σχολείο Τορώνης, το 1ο διθέσιο & 2ο
μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Νικήτης, το 4θέσιο Δημοτικό Σχολέιο & 1 θέσιο Νηπιαγωγείο Μεταγγιτσίου ,το
7θέσιο Δημοτικό Σχολείο Συκιάς ,για το Σχολικό έτος 2017-2018 της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας.
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας αφού έλαβε υπόψη:
1)Τις διατάξεις των άρθρων 103,72,266,267 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ87 Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» .
2)Τις διατάξεις της με αριθμ. 8440/24-2-2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&ΗΔ. «Καθορισμός λειτουργίας των
Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση Οικονομικών θεμάτων αυτών» ΦΕΚ 318/25-2-2011.
3)Τις διατάξεις των άρθρων 209 ,240,243 του Ν.3463/06 «Kύρωση κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
4)Την υπ.αριθμ.πρωτ.: 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/17-04-2008 Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση
Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων .
5)Τον Νόμο υπ.αριθμ. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/06.09.2016 ΤΕΥΧΟΣ Α΄ άρθρο 45).
6)Τις υπ.αριθμ.144820& 144807αποφάσεις ( Κ.Υ.Α. Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων, Υπουργείου Οικονομικών) ΦΕΚ
2873/09.09.2016 ΤΕΥΧ. Β΄.
7)Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015).
8)Την υπ’ αρ. 33778/7302/2016 Υπουργική Απόφαση(ΦΕΚ 2307/Β/2016).
9)Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4407/27.7/2016 (ΦΕΚ134/Α΄/2016).
10)Τον Νόμο υπ.αριθμ. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-2-2017ΤΕΥΧΟΣ Α΄ άρθρο 8) με το οποίο παρατείνεται το
καθεστώς της σύναψης των συμβάσεων μίσθωσης έργου καθαριότητας των σχολικών κτηρίων μέσω των
σχολικών επιτροπών για τα σχολικά έτη 2017-2018.
11)Την υπ.απιθμ.01.60/2017 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής.

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
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1)Προκηρύσσει την πλήρωση συνολικά πέντε (5) θέσεως απασχόλησης - πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την για την πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου καθαριότητας σχολικών
κτιρίων ορισμένου χρόνου, για το Σχολικό έτος 2017-2018 έναρξη από 1-9-2017 και λήξη έως 30-6-2018 ,με
κοινωνικά και οικογενειακά κριτήρια αναλυτικά ως εξής:

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

12ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ

18 ΑΙΘΟΥΣΕΣ

1

1ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΡΩΝΗΣ

2 ΑΙΘΟΥΣΕΣ

1

1ο ΔΙΘΕΣΙΟ & 2ο ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΗΤΗΣ

9 ΑΙΘΟΥΣΕΣ

1

4ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 1ΘΕΣΙΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ

11 ΑΙΘΟΥΣΕΣ

1

7ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΙΑΣ

16 ΑΙΘΟΥΣΕΣ

1

Απαιτούμενο προσόν είναι η φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων για την εργασία αυτή
Βασική προϋπόθεση είναι η εντοπιότητα του υποψηφίου
2)Τα κριτήρια επιλογής είναι:
α) Η εντοπιότητα.
β) Η προϋπηρεσία σε καθαριότητα σχολικών κτιρίων.
γ) Η οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου.
δ) Η εισοδηματική κατάσταση του υποψηφίου.
3)Πίνακας Βαθμολόγησης Κριτηρίων:
α) Η εντοπιότητα , μοριοδοτείται με 5 μόρια.
β) Η προϋπηρεσία στην καθαριότητα σχολικών κτιρίων, μοριοδοτείται με 2 μόρια για κάθε σχολικό έτος.
γ) Η οικογενειακή κατάσταση , μοριοδοτείται με 2 μόρια για τον γάμο και 2 μόρια για κάθε παιδί.
δ) Η εισοδηματική κατάσταση , μοριοδοτείται ως εξής από 0 ευρώ - έως 3.000 ευρώ , με 4 μόρια ,
και από 3.001 ευρώ - έως 12.000 ευρώ , με 2 μόρια.
4) Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1) Έγγραφη αίτηση με τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου.
2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ,σε περίπτωση αλλοδαπού απαιτείται η άδεια νόμιμης
παραμονής και άδεια εργασίας.
3) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει συνάψει σύμβαση για άλλο σχολείο ή με άλλη δημόσια υπηρεσία,
συμπεριλαμβανομένου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
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4) Σε περίπτωση που υπάρχει προϋπηρεσία στην καθαριότητα σχολικών κτιρίων τότε απαιτείται υπεύθυνη
δήλωση με την οποία να βεβαιώνει την προϋπηρεσία του ,συνοδευόμενη από τις φωτοτυπίες των συμβάσεων ή
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που να το αποδεικνύει όπως βεβαίωση προϋπηρεσίας του Ι.Κ.Α.
5) Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας ΔΟΥ, από το οποίο να προκύπτει το εισόδημα
του προηγούμενου οικονομικού έτους.
6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7) Βεβαίωση εντοπιότητας από τον Δήμο.
8) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
5) Είδος έργου:
Ο καθαρισμός των συνολικών αιθουσών διδασκαλίας του σχολείου που λειτουργούν στα χρονικά πλαίσια του
κανονισμού ωρολογίου προγράμματος του σχολείου, των γραφείων, του προαυλίου καθώς και όλων των
κοινόχρηστων χώρων του σχολείου.
6) Τρόπος και χρόνος καθαρισμού:
α) Καθημερινός άψογος καθαρισμός αμέσως μετά τη λήξη της σχολικής εργασίας.
β) Γενικός καθαρισμός όταν αρχίζει το σχολικό έτος και κατά τις διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα.
γ) Συμμόρφωση της καθαρίστριας με τις υποδείξεις του/της Διευθυντή / ντριας του Σχολείου.
7) Τόπος καθαρισμού:
Η έδρα κάθε Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου:
1) 1θέσιο Δημοτικό Σχολείο Τορώνης ,δύο (2) αιθουσών.
2 ) 1ο διθέσιο και 2ο μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Νικήτης, εννέα (9) αιθουσών.
3) 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ν. Μαρμαρά ,δεκαοκτώ (18) αιθουσών.
4) 4θέσιο Δημοτικό Σχολείο και 1θέσιο Νηπιαγωγείο Μεταγγιτσίου ,έντεκα (11) αιθουσών.
5) 7θέσιο Δημοτικό Σχολείο Συκιάς δέκα έξι (16) αιθουσών.
8) Διάρκεια της σύμβασης:
Η σύμβαση συνάπτεται για το Σχολικό έτος 2017 - 2018, ήτοι από 01/09/2017 μέχρι και 30/06/2018.
9) Αμοιβή :
Η αμοιβή της καθαρίστριας για το έργο που θα προσφέρει για όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται
σε συνολικό ποσό που ορίζεται με την αριθ. 2/18254/0022/3-4-2008(ΦΕΚ 672/17-4-2008 Β') κοινή απόφαση
υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας Δία Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων , για τις
αντίστοιχες συνολικά αίθουσες διδασκαλίας του προαναφερόμενου σχολείου.
Η καθαρίστρια δεν δικαιούται δώρο Χριστουγέννων ή Πάσχα & επίδομα άδειας ή και οποιοδήποτε άλλο επίδομα
που τυχόν χορηγείται στους εργαζόμενους /νες, δεδομένου ότι η παρούσα είναι σύμβαση έργου και όχι εργασίας.
Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιθουσών αυξηθεί ή ελαττωθεί, η αμοιβή αυξάνεται ή ελαττώνεται ανάλογα,
με βάση πάντα την κατ'αποκοπή αμοιβή ανά αίθουσα & διδακτικό έτος που προβλέπουν οι παραπάνω αποφάσεις.
10) Υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής :
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση τους και να την υποβάλουν,είτε αυτοπροσώπως ,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή , :
α) στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας στην Νικήτη
Ν.Χαλκιδικής , Τ.Κ.63088 ,τηλ. επικοινωνίας: 23750 20151.
β)Στο Δήμο Σιθωνίας.
Πληροφορίες θα δίνονται στα τηλέφωνα της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Σιθωνίας, τηλ. επικοινωνίας: 23750 20151 και στο τηλέφωνο 6973 399-093.
11) Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων:
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι την Δευτέρα 21 ( είκοσι μία ) Αυγούστου του έτους 2017
και ώρα 14:00 μ.μ. και αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησής της.
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12) Η τριμελής επιτροπή που είναι αρμόδια να εξετάσει και να αξιολογήσει τις αιτήσεις των
ενδιαφερομένων,
να κάνει των έλεγχο των δικαιολογητικών τους και να αποφασίσει για την κατάταξη των υποψηφίων με

βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης
αποτελείται από τους:
α)Τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής ,κύριο Χριστοδούλου Νικόλαο.
β)Το Mέλος της Σχολικής Επιτροπής ,κύριο Ορφανίδη Σάββα.
γ)Το Mέλος της Σχολικής Επιτροπής ,κυρία Βαφείδη Γεωργία.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολικής
Επιτροπής ,στα ενδιαφερόμενα σχολεία , στους πίνακες ανακοινώσεων των επιμέρους τοπικών κοινοτήτων και
σε κάποιο κεντρικό κατάστημα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Σιθωνίας και στην ιστοσελίδα του

Ο Πρόεδρος

Χριστοδούλου Νικόλαος

