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το Γαλατά  και ςυγκεκριμζνα ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα Γαλατά, ςιμερα 14 επτεμβρίου 

2017, θμζρα τθσ εβδομάδοσ Πζμπτθ και ϊρα 19:30 θ χολικι Επιτροπι τθσ A/κμιασ 

εκπαίδευςθσ του Διμου Σροιηθνίασ –Μεκάνων ςυνιλκε ςε τακτικι δθμόςια ςυνεδρίαςθ, 

φςτερα από τθν αρικ.πρ.17/2017 -4θ πρόςκλθςθ του Προζδρου που δθμοςιεφτθκε ςτον 

ειδικό χϊρο ανακοινϊςεων του δθμοτικοφ καταςτιματοσ ςτο Γαλατά και επιδόκθκε με 

αποδεικτικό ςε κάκε μζλοσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 88 του Ν.3852/2010, για 

ςυηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ ςτο κατωτζρω κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. τθν 

ςυνεδρίαςθ αυτι διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, γιατί ςε ςφνολο δεκατριϊν 

(13) μελϊν, παρόντεσ ιταν επτά (7), ιτοι : 

 

 

Α/Α ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

1  Ευςτράτιοσ Χριςτόφασ Ρουμπίνα Κοκκίνθ 

2 Μαρία τρατάκθ Γεϊργιοσ Κεραμίδασ 

3 Θεοδϊρα Ρελάκθ Αναςταςία Μάγειρα 

4 Μαρίνα Μπακάλθ  Νεκτάριοσ Μπάκασ 

5 Γεϊργιοσ Ψυχογυιόσ τράτοσ Οικονόμου 

6 Γεωργία Κουλαρμάνθ Νικόλαοσ Ροφςςθσ 

7 Διμοσ Γιαννόπουλοσ  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

«Λήυη απόθαζης για ηην πρόζληυη 

προζφπικού καθαριόηηηας ζηις ζτολικές 

μονάδες Α/θμιας Εκπαίδεσζης Δήμοσ 
Τροιζηνίας-Μεθάνφν για ηο ζτολικό έηος 

2017-2018» 
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Ο Πρόεδροσ ειςθγοφµενοσ προσ ςυηιτθςθ το ζνα και μοναδικό κζµα τθσ θμεριςιασ 

διάταξθσ: «Λιψθ απόφαςθσ για τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ κακαριότθτασ ςτισ ςχολικζσ 

μονάδεσ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Σροιηθνίασ-Μεκάνων για το ςχολικό ζτοσ 2017-

2018», αφοφ ζκεςε υπόψθ των μελϊν του Δ.. τθσ Α/κμιασ χολικισ Επιτροπισ: 

 α)  Σον υπ’ αρικµ. 4115/2013 Νόμο «Οργάνωςθ και Λειτουργία Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ» 

 β) Σον υπ’ αρικµ. 4452 Νόμο (ΦΕΚ 17/15.02.2017 ΣΕΤΧΟ Αϋ άρκ. 8).  

γ) Σθ µε αρικ.Κ1/143615 Απόφαςθ Τπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ & Θρθςκευμάτων (ΦΕΚ 

3131/08.09.2017 ΣΕΤΧΟ Βϋ) .  

δ)  Σθ µε αρικµ. 7867/1.9.2017 (ΦΕΚ 3083/06.09.2017) ΣΕΤΧΟ Βϋ Κ.Τ.Α. Τπουργοφ 

Παιδείασ, Ζρευνασ & Θρθςκευμάτων και Αναπλθρωτι Τπουργοφ Εςωτερικϊν και 

ε) Σο με αρικμ. Πρωτ.606/53/4158/11-09-2017 ζγγραφο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ προσ τισ χολικζσ 

Επιτροπζσ  

 Κάλεςε το ∆.. να πάρει ςχετικι απόφαςθ. Σο ∆.. µετά από διαλογικι ςυηιτθςθ: 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.Σθν επαναπρόςλθψθ του προςωπικοφ κακαριότθτασ που είχαν ςυνάψει φμβαςθ 
Μίςκωςθσ Ζργου (ΜΕ) και τθν προθγοφμενθ ςχολικι χρονιά και ςυγκεκριμζνα: 1) Tθν 
πρόςλθψθ τθσ τακάκθ Δζςποινασ για τον κακαριςμό οχτϊ(8) αικουςϊν του κανονικοφ 
προγράμματοσ και μίασ(1) αίκουςασ του ολοιμερου προγράμματοσ του Δθμοτικοφ 
χολείου Μεκάνων και δφο(2) αικουςϊν κανονικοφ προγράμματοσ και μίασ(1) αίκουςασ 
του ολοιμερου προγράμματοσ του Νθπιαγωγείου Μεκάνων και 2) τθν πρόςλθψθ τθσ 
Δαγρζ Ελευκερίασ για τον κακαριςμό τεςςάρων(4) αικουςϊν του Δθμοτικοφ χολείου και   
Νθπιαγωγείου Καρατηά. 

2.Σθν πρόςλθψθ δφο(2) κζςεων προςωπικοφ κακαριότθτασ:  

-μια(1) για το Δθμοτικό χολείο και Νθπιαγωγείο Καλλονισ  και 

-μια(1) για το Νθπιαγωγείο Γαλατά 

 με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου για τθ ςχολικι χρονιά 2017-2018 και αντικείμενο τον 
κακαριςμό του χϊρου των χολικϊν Μονάδων, μετά το κενό που δθμιουργικθκε.  

Η επιλογι κα γίνει ςφμφωνα με τα κοινωνικά και οικονομικά κριτιρια βαςιςμζνα ςτα 
πρότυπα του ΑΕΠ  

Κατόπιν των ανωτζρω ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ δφο (2) κζςεισ προςωπικοφ κακαριότθτασ: μία (1) για το 
Δθμοτικό χολείο και Νθπιαγωγείο Καλλονισ και μία(1) για το Νθπιαγωγείο Γαλατά με τισ 
εξισ προχποκζςεισ:  
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ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  

1. Αίτθςθ του ενδιαφεροµζνου υποψθφίου/υποψθφίασ  

2. Φωτοαντίγραφο τθσ Αςτυνοµικισ Σαυτότθτασ  

3. Εκκακαριςτικό ςθµείωµα τθσ εφορίασ οικ. Ζτουσ 2017 (φορολογικοφ ζτουσ 2016). ε 
περίπτωςθ που δεν υποβάλλεται φορολογικι διλωςθ κα κατατεκεί ςχετικι βεβαίωςθ τθσ 
οικείασ Οικονοµικισ Εφορίασ.  

4. Βεβαίωςθ Μονίµου Κατοικίασ ι Δθμοτικότθτασ. 

5. Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ.  

6. Για γονείσ µε τζκνα ι ςφηυγο µε αναπθρία 67% και άνω, Πιςτοποιθτικό τθσ Τγειονομικισ 
Επιτροπισ του Αςφαλιςτικοφ Φορζα τουσ που να είναι ςε ιςχφ.  

7. Τπεφκυνθ ∆ιλωςθ µε τθν οποία να δθλϊνεται:  

α) ότι δεν ζχουν καταδικαςτεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ι φυγόδικοι για κανζνα από τα 
αδικιµατα του άρκρου 8 του υπαλλθλικοφ Κϊδικα   

β) ότι ζχουν τθ φυςικι καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ  

8. Φωτοτυπία κάρτασ ανεργίασ και βεβαίωςθ ΟΑΕ∆ για το χρόνο ανεργίασ.  

θµείωςθ: Η παράλειψθ κατάκεςθσ ζςτω και ενόσ δικαιολογθτικοφ κακιςτά τθν αίτθςθ µθ 
αξιολογιςιµθ. Δε κα γίνονται δεκτζσ Τπεφκυνεσ Δθλϊςεισ ότι τα δικαιολογθτικά κα 
προςκομιςτοφν μεταγενζςτερα. 

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

 Οι αιτιςεισ κα υποβλθκοφν από τισ 25/09/2017 ζωσ και τισ 29/09/2017 και ϊρεσ 12:30 π.μ 

μζχρι και 13:30, ςτουσ Προϊςταμζνουσ/εσ των ενδιαφερόμενων ςχολείων. 

Κατόπιν κα ςυνεδριάςει θ επιτροπι αξιολόγθςθσ των αιτιςεων–δικαιολογθτικϊν και αφοφ 
τα αξιολογιςει, κα ςυντάξει πρακτικό µε τθν µοριοδότθςθ των ενδιαφεροµζνων 
υποψθφίων, όπου κα κατατάςςονται µε ςειρά προτεραιότθτασ ωσ εξισ:   

Πίνακασ Βακµολόγθςθσ Κριτθρίων: 

1.ΧΡΟΝΟ ΑΝΕΡΓΙΑ 

(200 μονάδεσ για 4 μινεσ ανεργίασ και 75 μονάδεσ ανά μινα ανεργίασ άνω των 4 μθνϊν, με  
ανϊτατο όριο τουσ 12 μινεσ.) 

2.ΠΟΛΤΣΕΚΝΟ Η΄ ΣΕΚΝΟ ΠΟΛΤΣΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  

 

(50 μονάδεσ για κάκε τζκνο) 

 

 3.ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΣΕΚΝΟ Η’ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟ   

 
 (30 μονάδεσ για κακζνα από τα δφο πρϊτα τζκνα και 50 μονάδεσ για το τρίτο) 
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4.ΓΟΝΕΑ Η΄ ΣΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  

 

 (50 μονάδεσ για κάκε τζκνο) 

5. ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΣΕΚΝΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΣΟΤ 67% 

 (100 µονάδεσ για κάκε τζκνο)  

6.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ  

0€ - 500€                    500 µόρια 

501€ - 1.000 €             400 µόρια 

1.001€ - 5.000 €           300 µόρια 

5.001 € - 10.000 €        100 µόρια 

10.001 € -15.000 €        50 µόρια 

15.001 € και άνω             0 µόρια   

ε περίπτωςθ ιςοψθφίασ κα διενεργθκεί δθµόςια κλιρωςθ ενϊπιον του Προζδρου τθσ 
Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Αιτιςεων – ∆ικαιολογθτικϊν, του/τθσ Προϊςταµζνου/θσ τθσ 
ςχολικισ µονάδασ και των ιςοψθφίων ενδιαφεροµζνων.  

Οι υποψιφιοι που κα επιλεγοφν κα υπογράψουν  ςφµβαςθ ζργου για το ςχολικό ζτοσ 
2017-2018 και θ αµοιβι τουσ (ςυµπεριλαµβανοµζνων και των εργοδοτικϊν ειςφορϊν) κα 
καταβάλλεται από τθν χολικι Επιτροπι Πρωτοβάκµιασ Εκπαίδευςθσ.  

Η πλθρωµι κα γίνεται όταν κατατίκενται τα χριµατα από τον αρµόδιο φορζα (ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ) 
ςτθν χολικι Επιτροπι Πρωτοβάκµιασ Εκπαίδευςθσ ∆ιµου Σροιηθνίασ-Μεκάνων.  

Οι αποδοχζσ τουσ υπολογίηονται βάςει των αικουςϊν διδαςκαλίασ.  

Η  πρόςκλθςθ  εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ κα τοιχοκολλθκεί ςτα ενδιαφερόμενα ςχολεία , 

ςτο Δθμαρχιακό Κατάςτθμα και ςτο site του Διμου. 

 Για τθν επιλογι του προςωπικοφ ορίςτθκε Σριμελισ Επιτροπι , θ οποία απαρτίηεται από 

τουσ: 

 

α)Ευςτράτιο Χριςτόφα (Πρόεδροσ) με αναπλθρωτι το τράτο Οικονόμου 

β)Μπακάλθ Μαρίνα με αναπλθρωτι το Γεϊργιο Ψυχογυιό 

γ)Αναςταςία Μάγειρα  με αναπλθρωτι το Διμο Γιαννόπουλο 

 

Ο ζλεγχοσ των αιτιςεων και των δικαιολογθτικϊν των ενδιαφερομζνων κα 

πραγματοποιθκεί ςτισ 30/09/2017 θμζρα άββατο και ϊρα 11:00  ςτο  Δθμαρχιακό 

Κατάςτθμα Γαλατά. 
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Ζργο τθσ Επιτροπισ κα είναι να εξετάςει τα δικαιολογθτικά για τθν πρόςλθψθ του 

προςωπικοφ κακαριότθτασ, να καταρτίςει πίνακα αποτελεςμάτων και να ςυντάξει 

πρακτικό, το οποίο κα αποςτείλει ςτθν Α/κμια χολικι Επιτροπι του Διμου Σροιηθνίασ - 

Μεκάνων. 

Ενςτάςεισ επί του Προςωρινοφ Πίνακα τθσ χολικισ Επιτροπισ Α/κμιασ  Εκπ/ςθσ  για τθν 

πρόςλθψθ προςωπικοφ κακαριότθτασ  με ΜΕ, ζτουσ 2017 -2018 μποροφν να υποβλθκοφν 

εγγράφωσ ςτθ  χολικι Επιτροπι του Διμου Σροιηθνίασ-Μεκάνων, εντόσ τριϊν(3) εργάςιμων 

θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ ανάρτθςθσ των προςωρινϊν πινάκων ςτο Δθμαρχιακό 

Κατάςτθμα Γαλατά και ςτα ενδιαφερόμενα χολεία. 

O Πρόεδροσ κα ςυγκαλζςει ςυνεδρίαςθ, μετά τθ λιψθ όλων των πρακτικϊν τθσ τριμελοφσ 

Επιτροπισ και το Δ. κα επικυρϊςει τα αποτελζςματα. 

Η απόφαςθ αυτι πιρε αφξοντα αρικμό 6/2017. 

Για το ανωτζρω κζμα ςυντάχκθκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ωσ κατωτζρω. 

 

                   Ο Πρόεδροσ                                                                       Σα Μζλθ 

                    Τπογραφι                                                                      Τπογραφζσ 

                                                           

                                                             

                                                          Ακριβζσ αντίγραφο 

                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑ 

                                ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ     ΔΗΜΟΤ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ  - ΜΕΘΑΝΩΝ 

 

                                                       ΧΡΙΣΟΦΑ ΕΤΣΡΑΣΙΟ 
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