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Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 77 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

              Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παιονίας 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

  ις διατά εις του άρθρου    παρ   του              σ μ  να με το οποίο προστίθενται στο 
άρθρο    παρ    του              υπό τον τομ α στ   οι αρμοδιότητες του άρθρου 17. 

  ις διατά εις του άρθρου     του              (  α Αρχ κή της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρ μ νης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)  

  ις διατά εις τ ν άρθρ ν     και     του              «Κ ρ ση Κώδικα Δήμ ν και Κοινοτήτ ν»  

  ις διατά εις του  ΕΚ       -  -     (τ    ) που α ορά στη λειτουργία τ ν Σχολικών Επιτροπών  

  ις διατά εις του  ΕΚ      (τ    ). 16-06-     περί συγχώνευσης Σχολικών Επιτροπών  

  ις διατά εις του άρθρου     του            

  ις διατά εις του άρθρου   του            

  ις διατά εις του άρθρου    του             ( ΕΚ      -05-2015  τ Α  ).    
               ον Ν.4407/16 (ΦΕΚ 134/27.07.2016 τεύχος Α’): «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας 

 Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» 

  ις διατά εις του άρθρου    του ν       -06-     ( ΕΚ          ευχος Α) 
 
 

Προκηρύσσει  
 

         ην πλήρ ση 6 θ σε ν καθαριστών ριών για την κάλυψη τ ν αναγκών καθαριότητας σχολικών 
μονάδ ν Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα διδακτικά  τη 2018-19 και 2019-2020 με σ μβαση  ργου 
διάρκειας από 01/09/2018 έως και 30/06/2020. 

 

 
               Σχολική Μονάδα 

 

 
          Αίθουσες 

 

 
   Θέσεις 

 

Γυμνάσιο ΓΟΥΜΕ  ΣΣΑΣ 18 1 

Γυμνάσιο ΕΥΡΩΠΟΥ 11 1 

Γενικό Λ κειο ΕΥΡΩΠΟΥ 10 1 

ΕΠΑ Λ  ΑΞ ΟΥΠΟΛΗΣ 38 3 

 

ΑΔΑ: Ω2ΣΘΩΞΡ-ΧΓΥ



      Οι ενδια ερόμενοι για τις θ σεις αυτ ς θα πρ πει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γρα είο της κάθε 
Σχολικής Μονάδας  , από την  ρίτη 28/08/2018   ς και την Παρασκευή  31/08/2018. Επίσης στα γρα εία 
της Σχολικής Επιτροπής ( Δημοτική  ιβλιοθήκη Πολυκάστρου )  
 

    Η πρόσληψη θα γίνει με κοιν νικοοικονομικά κριτήρια και προϋπηρεσία σε σχολείο κι ορίζονται 
 ς απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής τα ε ής: 
 
   Αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγ νιζόμενου  
     τοαντίγρα ο Αστυνομικής  αυτότητας ή διαβατηρίου 
   ΑΜΚΑ (  τοαντίγρα ο) 
   Αριθμό Μητρώου  ΚΑ (  τοαντίγρα ο) 
   Εκκαθαριστικό σημεί μα της ε ορίας  τους    6. 
   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσ ατης  κδοσης  
    εβαί ση ανεργίας ή   τοτυπία δελτίου ανεργίας σε ισχ   
    εβαί ση προϋπηρεσίας και καλής εκτ λεσης καθηκόντ ν από τον 
     Διευθυντή του σχολείου (ε όσον υπάρχει)  
   Υπε θυνη δήλ ση ότι δεν  χει ο η ενδια ερόμενος η υπογράψει 
     σ μβαση για καθαριότητα σε άλλο σχολείο  
 
     οιχοκόλληση της πρόσκλησης εκδήλ σης ενδια  ροντος στις σχετικ ς 
σχολικ ς μονάδες και στο Δημοτικό Κατάστημα, καθώς και  ανάρτησή  στην ιστοσελίδα 
του Δήμου για   σσερις (4) ημ ρες  Η υποβολή τ ν αιτήσε ν θα γίνει στις Τέσσερις  (4) 
 ημ ρες που ακολουθο ν το διάστημα της ανακοίν σης και  ς την   :   μμ της τελευταί- 
ας ημ ρας(Παρασκε η 31/08/2018). 
 
4) Ορίζονται    ς  ριμελής Επιτροπή για την επιλογή καθαριστών καθαριστριών, οι: 
     α) Ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας  
     β) Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γον  ν και Κηδεμόν ν  
     γ) Ένας εκπαιδευτικός της Σχολικής μονάδας με οργανική θ ση   
 
 
 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: 
 
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
 

ΜΗΝΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και 
άνω 

ΜΟΝΑΔΕΣ 50 100 150 200 275 350 425 500 575 650 725 800 

 
2. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) 
 

ΠΑΙΔΙΑ 3 4 5 6 7 

ΜΟΝΑΔΕΣ 150 200 250 300 350 

 
3. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο) 
 

ΑΡ.ΤΕΚΝΑ 1 2 3 

ΜΟΝΑΔΕΣ 30 60 90 

 
4. ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) 

ΑΔΑ: Ω2ΣΘΩΞΡ-ΧΓΥ



 

ΤΕΚΝΩΝ 1 2 3 4 5 …. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 50 100 150 200 250 …. 

 
 
5. ΓΟΝΕΑΣ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ή ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ –ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ    
     67%. 
 

ΑΡΙΘΜ. ΑΤΟΜΩΝ  
ΜΕ ΑΝΑΠ. ΑΝΩ 67%  

1 2 3 4 5 

ΜΟΝΑΔΕΣ 100 200 300 400 500 

 
6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
 
ΣΥ ΟΛ ΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (Πραγματικό ή 
Τεκμαρτό)ΕΙΣΟΔΗΜΑ Ε ΟΥΣ 2016  
 
 

 

 € –    €                                        μόρια                                  
    €-      €      μόρια  
     € -      €      μόρια  
     € -       €      μόρια  
      € -       €       μόρια  
        μόρια 

 
 
 
 

     
7. ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΜΗΝΕΣ 10 20 30 40 50 60 

ΜΟΝΑΔΕΣ 400 800 1.200 1.600 2.000 2.400 

 
      Σε περίπτ ση ισοψη ίας υποψη ί ν θα διενεργηθεί δημόσια κλήρ ση ενώπιον του Προ δρου της 
Σχολικής Επιτροπής, του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και τ ν ενδια ερομ ν ν  
      Η προκήρυ η μπορεί να ακυρ θεί ή να μετατραπεί αν προκ ψουν καινο ρια δεδομ να  ς προς τον 
τρόπο πρόσληψης καθαριστών – καθαριστριών από τα αρμόδια υπουργεία και όργανα. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

ΜΠΑΡΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΑΔΑ: Ω2ΣΘΩΞΡ-ΧΓΥ
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