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ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 »
Στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου, σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου , του
έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο της
Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού
συνήλθε στην 11η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ.
Συμβουλίου ύστερα από την αριθμ. 80/11-09-2017 πρόσκληση της προέδρου,
σύμφωνα
με
την
αριθμ.
8440/24.2.2011
απόφαση
του
Υπουργού
Ε.Α&Η.Δ.(318/25.2.2011)ΦΕΚ.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σε σύνολο -9- μελών βρέθηκαν
παρόντα τα -6- μέλη και ονομαστικά οι κάτωθι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1-Νικολοπούλου Βασιλική Πρόεδρος
1- Κομπατσιάρη Μαριάννα Αντιπρόεδρος
2-Ζαφείρης Δημήτριος
»»
3-Τοπτσή Χαρίκλεια
»»
2-Τόλιου Αικατερίνη
Μέλος
4-Τοπτσής Βασίλης
»»
5-Χλεμές Δημήτριος »»
3-Τσιντίκης Δημήτριος
»»
6- Παπαϊωάννου Όθων

Μέλος

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το ΜΟΝΑΔΙΚΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης
,που αφορά την προκήρυξη θέσεων καθαριστριών των σχολικών μονάδων της
Α/βαθμιας Σχολικής Επιτροπής λόγω του κατεπείγοντος, έθεσε υπ όψιν των μελών
τα εξής : το άρθρο 8 του ΦΕΚ 17/15-02-2017.
Η παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237), όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:« Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν και για τα σχολικά έτη 20152016 και 2016- 2017 ΚΑΙ 2017-2018»
Συνεχίζοντας η Πρόεδρος είπε: «Με την αρίθ.Κ1/143615/31-08-2017
απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3131/08-092017) ορίζεται , για το σχολικό έτος 2017-2018 το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου
Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), φορέα εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως συμβαλλόμενο μέρος για τη χρηματοδότηση των
κατά τόπους σχολικών επιτροπών που είναι υπεύθυνες για τη σύναψη των
συμβάσεων μίσθωσης έργου με τους αναδόχους καθαριστές/καθαρίστριες ή
συνεργεία καθαρισμού στις σχολικές μονάδες της Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας
Εκπαίδευσης που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε
οργανικές θέσεις.
Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ με την από 11/09/2017 ανακοίνωση του καλεί τις Σχολικές
Επιτροπές Α΄/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των Δήμων της Επικράτειας να
προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη αντιμετώπιση των
αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2017-2018.
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Ως εκ τούτων πρέπει άμεσα να προβούμε σε διαδικασία πρόσληψης
καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η
έγκαιρη και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
Ο καθαρισμός των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
όταν οι ανάγκες τους δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που
υπηρετεί σε οργανικές θέσεις, μπορεί να ανατίθεται σε καθαριστές - καθαρίστριες ή
συνεργεία καθαρισμού με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός
διδακτικού έτους. Για το σχολικό έτος 2017-20118 ο αριθμός των καθαριστριών
που θα απασχοληθούν με σύμβαση έργου είναι ίδιος με τον περσινό , δηλαδή δέκα
(10).
Επειδή τα κριτήρια επιλογής δεν προβλέπονται από κάποια διάταξη
νόμου, προτείνω για τις περιπτώσεις που δεν υπήρξαν κατά την
προηγούμενη σχολική χρονιά, προβλήματα στην εργασιακή επάρκεια των
αναδόχων καθαριστών-στριών, τη διατήρηση της θέσης τους .
Μετά δε τη συγκέντρωση των αιτήσεων να συνεδριάσουμε εκ νέου για την
αξιολόγηση των αιτήσεων.
Το Δ.Σ αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και ύστερα από διαλογική
συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου
Σ.Μ.Ε
για το σχολικό έτος 2018-2019 και 2019-2020 για τις παρακάτω σχολικές μονάδες
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΘΕΣΗ
2ο Νηπιαγωγείο Αιγινίου
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
1
2ο Δημοτικό Αιγινίου
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
1
Νηπιαγωγείο Μεθώνης
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
1
1ο Δημοτικό Κολινδρού
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
1
Δημοτικό Σχολείο και
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
1
Νηπιαγωγείο Κίτρους
Δημοτικό Σχολείο
Μακρυγιάλου
Δημοτικό Σχολείο και
Νηπιαγωγείο Σφενδάμης
Νηπιαγωγείο
Μακρυγιάλου
1Ο Δημοτικό Αιγινίου

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

1

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

1

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

1

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

1

1ο Νηπιαγωγείο Αιγινίου

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

1




Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία της υπογραφής της έως και
30/06/2018 και από 01/01/2019-30/06/2020
Η αμοιβή της καθαρίστριας καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα της 7867/1-92017(ΦΕΚ3083/Β/6-9-2017)Κοινή Υπουργική Απόφαση και προσδιορίζεται από τον
αριθμό αιθουσών του σχολείου .
Β. Εγκρίνει την έκδοση πρόσκλησης ενδιαφέροντος
για την πρόσληψη καθαριστριών .

ΑΔΑ: 6ΓΨΟΩ1Π-ΑΕΡ

Για την πρόσληψη ορίζονται ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής τα
εξής:













Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του υποψηφίου.
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας 2018.
Κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ του αιτούμενου (εφόσον υπάρχει)
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
Βεβαίωση προϋπηρεσίας και καλής εκτέλεσης καθηκόντων από τον Διευθυντή
του σχολείου (εφόσον υπάρχει)
Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει υπογράψει σύμβαση για καθαριότητα σε άλλο
σχολείο
Γενικά προσόντα:
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ως 65 ετών.
Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επελέγησαν.
Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Στις περιπτώσεις που δεν υπήρξαν κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά,
προβλήματα στην εργασιακή επάρκεια των αναδόχων καθαριστών-στριών,
συνίσταται η διατήρηση της θέσης τους .
Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνει στην έδρα του Δήμου Πύδνας
Κολινδρού Κ.Καραμανλή 38, 60300 Αιγίνιο
Από 17 Σεπτεμβρίου 2018 έως και 21 Σεπτεμβρίου 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2353350108
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου , στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου και στους πίνακες ανακοινώσεων των σχολικών
μονάδων.
Η πρόεδρος θα συγκαλέσει συνεδρίαση μετά τη λήψη όλων αιτήσεων και το ΔΣ θα
εκδώσει τα αποτελέσματα.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 24/2018. Αφού συντάχθηκε και
διαβάστηκε υπογράφεται:
Η Πρόεδρος
Νικολοπούλου Βασιλική

Τα Μέλη

