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                                     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ       

      ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΗΜΟΤ ΚΑΑΝΓΡΑ ΚΟΝΣΟ ΘΩΜΑ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν. 3852/2010 (Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ»), 

 ηηο δηαηάμεηο ησλ  άξζξσλ  86, 87, 240 θαη 243 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε Κψδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ», φπσο απηφ νξίζηεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 3613/2007, πεξί 

κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ηνπ Πξνέδξνπ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

 ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξ. πξση. 8440/24-2-2011 απφθαζεο ΤΠ.Δ.Α.Η.Γ., πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία 

ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ, 

 ηελ αξ. 7867/1.9.2017 Κ.Τ.Α Τπνπξγείνπ Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Τπνπξγείνπ  

Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ Β΄3083/06.09.2017Β) πεξί θαζνξηζκνχ ακνηβήο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ 

ζρνιείσλ  

 ην άξζξν 8 ηνπ Ν.4452/2017 (ΦΔΚ 17/15-2-2017 Σεχρνο Α΄)  

  ην άξζξν 65 ηνπ λ.3852/2010 

 ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 2527/97 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

 ην άξζξν 113 ηνπ Ν.1892/90 φπσο ηζρχεη  

 ην άξζξν 18 ηνπ Ν.3870/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

 ην άξζξν 21 ηνπ Ν.2190/94 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

 ην άξζξν 45 ηνπ Ν. 4415/2016 

 ηην αριθ.Κ1/143615 Απόθαζη Υποσργού Παιδείας, Έρεσνας & Θρηζκεσμάηων (ΦΕΚ 

3131/08.09.2017 ΤΕΥΦΟΣ Β΄) . 

 ηελ Απφθαζε 55/2017 ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Ββάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Καζζάλδξαο 

 ηελ αλάγθε πιήξσζεο ζέζεσλ θαζαξηζηή ζην ΓΔΛ Πεπθνρσξίνπ γηα ην έηνο 2017-18 



 

                                                               

                                                         ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

Σελ ζύλαυε ζύκβαζες κίζζφζες έργοσ κε ζσλοιηθά έλα (1) άηοκο γηα ηελ 
θάισυε αλαγθώλ θαζαρηόηεηας ζτοιηθώλ κολάδφλ ΓΔΛ Πεσθοτφρίοσ 

 

Δπεηδή ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ δελ επαξθεί γηα 

φια ηα ζρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Καζζάλδξαο, εγθξίλεη ηελ πξφζιεςε 

πξνζσπηθνχ (θπζηθά πξφζσπα) κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, απφ ηε ρνιηθή Δπηηξνπή, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ην άξζξν 8 ηνπ Ν.4452/2017 (ΦΔΚ 17/15-2-2017 Σεχρνο Α΄)  θαη ηελ 

Απφθαζε 55/2017 ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο. πγθεθξηκέλα ζα θαιπθζνχλ νη ζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα  

  
  

 
 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Κάζε ψξα εξγαζίαο αληηζηνηρεί ζηνλ θαζαξηζκφ 2 αηζνπζψλ. 

 Ο ρξφλνο απαζρφιεζεο είλαη απφ ηελ πξάμε αλάιεςεο ππεξεζίαο θη έσο 30/6/2018. 

 Η δαπάλε γηα ηελ θάιπςε ηνπ έξγνπ ηνπ θαζαξηζκνχ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζα βαξχλεη 

πηζηψζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

Βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο είλαη ε θσζηθή θαηαιιειόηεηα ησλ αηφκσλ γηα ηε ζέζε απηή. Δπίζεο γηα λα 

γίλεη δεθηή ε αίηεζε φζσλ έρνπλ εξγαζηεί σο θαζαξηζηέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, απαηηείηαη ε βεβαίφζε 

θαιής εθηέιεζες ηφλ θαζεθόληφλ ηοσς από ηολ αληίζηοητο θορέα. 

Η ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κεηαμχ ηνπο κε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 
 

  1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΙΑ  

κήλεο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 θαη άλσ 

κνλάδεο 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 250 

 

ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2017-2018 

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

ΧΟΛΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

Απαητούκελο

ς αρηζκός 
αηζοσσώλ 
ποσ 

θαζαρίδολταη 
εκερεσίως  

Αρηζκός απαστοιούκελωλ κε 

σύκβασε κίσζωσες έργοσ 

ΓΕΛ 
Πεσθοτωρίοσ 

9 (4,5 ώρες) 1 άτοκο 



       2. ή 3. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ Η΄ ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ (20 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν) 

αξηζκφο ηέθλσλ 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

κνλάδεο 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 …. 

      *αθαξά ζηνπο ηξίηεθλνπο πνπ έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο λα ζεσξεζνχλ πνιχηεθλνη ζχκθσλα κε ην λφκν 
 

       4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΣΔΚΝΑ (20 κνλάδεο γηα θαζέλα απφ ηα δχν πξψηα ηέθλα θαη 30 κνλάδεο γηα ην ηξίην) 

αξηζκφο ηέθλσλ 1 2 3 

κνλάδεο 20 40 70 

 
       5. ή 6. ΓΟΝΔΑ Η΄ ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ (20 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)  

αξηζκφο ηέθλσλ 1 2 3 4 5 …. 

κνλάδεο 20 40 60 80 100 …. 

 
Σα θξηηήξηα 2-6 απνδεηθλχνληαη κε πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ, 

ζπλνδεπφκελν απφ πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (Α..Π.Δ.). 

Αξθεί ε πξνζθφκηζε ηνπ ελφο εθ ησλ δχν πηζηνπνηεηηθψλ, εθφζνλ απφ απηφ απνδεηθλχεηαη αλακθίβνια 

ε πνιπηεθληθή ηδηφηεηα.  

Δπηπιένλ απαηηείηαη Τπεχζπλε Γήισζε πεξί κε πξφζιεςεο ζηνλ ίδην θνξέα άιινπ κέινπο ηεο ίδηαο 

νηθνγέλεηαο θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο κε ρξήζε ηεο πνιπηεθληθήο ηδηφηεηαο. 

Γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο λνείηαη ν γνλέαο εθείλνο ν νπνίνο, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο πξφζιεςεο, αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε ηε 

γνληθή κέξηκλα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. Σν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη απφ ηνλ γνλέα θαη 

κεηά ηελ ελειηθίσζε ησλ ηέθλσλ θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 25νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο (άξζξν 29 

παξ. 6 λ.3838/2010). 

Σέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εαπηνχ ηνπ) είλαη εθείλν ην νπνίν κέρξη 

ηελ ελειηθίσζή ηνπ είρε ηνλ έλα µφλν γνλέα ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ππάγεηαη θαη ην ηέθλν ην νπνίν 

ζηεξήζεθε θαη ηνπο δχν γνλείο πξηλ ηελ ελειηθίσζή ηνπ. Σν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη απφ ην ηέθλν κέρξη 

θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 30νχ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ (άξζξν 29 παξ. 6 λ.3838/2010). 

Αλήιηθν ζεσξείηαη ην παηδί πνπ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ κέρξη θαη ηελ 

ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

Σέινο, νη ππνςήθηνη δελ πξέπεη λα  

α) έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε 

(θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, 

απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ’ ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζψο θαη 

γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο 

δσήο, β) είλαη ππφδηθνη θαη έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα 

πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε, γ) έρνπλ, ιφγσ 

θαηαδίθεο, ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή, δ) ηεινχλ 

ππφ δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. 

Δπηπιένλ απαηηνχληαη: 

Α) Έγγξαθε αίηεζε κε πιήξε ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδνκέλνπ. 

Β) Γειηίν Αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηήξην κε άδεηα δηακνλήο 

Γ) Τπεχζπλε δήισζε φηη δελ έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε κε άιιν ζρνιείν ή δεκφζην θνξέα ή Ννκηθφ 



Πξφζσπν απηψλ 

Γ) Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ 

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ησλ ππνςεθίσλ ιακβάλνληαη ππφςε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα (εθθαζαξηζηηθφ 

εθνξίαο) 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζψπσο, είηε 

κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο 

ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, (θαζεκεξηλά 11:00-13:00), είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα 

γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Γεκαξρείν Καζζάλδξαο 

Σ.Κ.63077,Καζζάλδξεηα Υαιθηδηθήο, απεπζχλνληάο ηελ ζην Σκήκα Παηδείαο, (ηει. Δπηθνηλσλίαο: 

2374350150). ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο, ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ 

θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο, κεηά ηελ απνζθξάγηζή 

ηνπ, επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

Η προζεζκία σποβοιής ηφλ αηηήζεφλ ορίδεηαη έφς θαη ηελ 10ε ηοσ κελός Νοεκβρίοσ έηοσς 2017 

θαη ώρα 12:00 θαη αρτίδεη από ηελ επόκελε εκέρα ηες ηειεσηαίας δεκοζίεσζες ηες παρούζας ζε 

ηοπηθές εθεκερίδες ή ηες αλάρηεζής ηες ζηο θαηάζηεκα ηες σπερεζίας κας, εθόζολ ε 

αλάρηεζε είλαη ηστόλ κεηαγελέζηερε ηες δεκοζίεσζες ζηης εθεκερίδες.      

Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ ζηελ ππεξεζία καο ζηελ αλσηέξσ 

δηεχζπλζε. 

 

Αλάρηεζε πηλάθφλ θαη σποβοιή ελζηάζεφλ 

Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη, ην αξγφηεξν κέζα ζε είθνζη (20) 

εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ 

ππνςεθίσλ ζην θαηάζηεκα ησλ γξαθείσλ καο θαη ζα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ αλάξηεζεο. 

Καηά ησλ πηλάθσλ απηψλ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο κέζα ζε 

απνθιεηζηηθή πξνζεζκία πέληε (5) εκερώλ (σποιογηδόκελες εκεροιογηαθά) ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ 

επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Η έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηελ 

Δπηηξνπή ηεο Απφθαζεο 55/2017 πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ 

 

Πρόζιευε  

Η ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ακέζσο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ 

πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. Σπρφλ αλακφξθσζε ησλ πηλάθσλ βάζεη απηεπάγγειηνπ ή θαη΄ 

έλζηαζε ειέγρνπ πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ 

ρνιηθή Δπηηξνπή, ελψ απνιχνληαη νη ππνςήθηνη πνπ δελ δηθαηνχληαη πξφζιεςεο βάζεη ηεο λέαο 

θαηάηαμεο. Οη απνιπφκελνη ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπο έσο 

ηελ εκέξα ηεο απφιπζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε απφ ηελ αηηία απηή.  

Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνχλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο, αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο 



απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο 

ηνπο ζε απηφλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη είηε θαηφπηλ αλακφξθσζεο ησλ πηλάθσλ είηε 

ιφγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνχλησλ ππνςεθίσλ, απαζρνινχληαη γηα ην ππνιεηπφκελν, θαηά 

πεξίπησζε, ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο 

εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

 

 

 

                                                                      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

ΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

 

 

                                                                    ΚΟΝΣΟ ΘΩΜΑ 

 

 


