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Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκοπέλου.
Θέμα: «α) Έγκριση όρων προκήρυξης για τη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
(Σ.Μ.Ε.) καθαριστριών-τών στο ΕΠΑΛ Σκοπέλου και β) Συγκρότηση
Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων - δικαιολογητικών».

Στη Σκόπελο, σήμερα την 7 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00
το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Γυμνάσιο
Σχολείο Σκοπέλου.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν:

Παρόντες
1
Μελαχροινάκη Ουρανία
2
Κατσικογιάννη Καίτη
3
Σκλάβου Νίκη
4
Χλιβερού- Γιέγκι Δάφνη
5
Χρυσοφός Παντελής
6
Προκοπίου Μαρία
7
Τυριτίδου Πελαγία
8
Γκάσιος Χαράλαμπος
9
Ραμαντάνη Κυρατσώ

Απόντες
1 Περίσσης Σταμάτης
2 Σταμούλης Παναγιώτης
3 Σουσουγγέλη Μαρία
4 Κουτσοφίτη Παρασκευή
5 Μελαχροινάκη Ιωάννα
6 Τσουκαλά Μαριλένα

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς από το σύνολο των 15 μελών ήταν
παρόντα εννιά (9) μέλη, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της έκτακτης
συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση η κ. Σκλάβου Νίκη, μέλος της Σχολικής Επιτροπής, η οποία
έχει ορισθεί γραμματέας με την με αριθμό 4/2014 απόφαση του Δ.Σ. της
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σκοπέλου,
κράτησε την τήρηση των πρακτικών.
Η Πρόεδρος εισηγούμενη προς συζήτηση το δεύτερο θέμα για: «α) Έγκριση
όρων προκήρυξης για τη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) καθαριστριώντων στο ΕΠΑΛ Σκοπέλου και β) Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής
Αξιολόγησης αιτήσεων - δικαιολογητικών», ενημέρωσε το Δ.Σ. της Σχολικής
Επιτροπής για τους όρους της προκήρυξης – ανακοίνωσης για την πρόσληψη
καθαριστριών-των και λαμβάνοντας υπόψη 1) Την Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου που υπογράφηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 102
Τ.Α΄/26/8/2015 άρθρο 4.
2) Τις διατάξεις του Ν. 4186 (ΦΕΚ Α΄ 193/17-9-2013) «Καθαρισμός σχολικών
μονάδων».
3) Τις διατάξεις του Ν. 4076/10-8-2012 (ΦΕΚ 159) άρθρο 6 «Καθαρισμός
σχολικών μονάδων», όπως είχε αντικατασταθεί.
4) Τις διατάξεις του Ν.4002/22-8-2011 (ΦΕΚ 18) άρθρο 69 «περί τρόπου
διαδικασίας πρόσληψης των συμβασιούχων καθαριστριών για το σχολικό έτος
2012-2013».
5) Τις διατάξεις του Ν. 1892/1990 παρ.5 του άρθρου 113 όπως ισχύει ύστερα
από την αντικατάστασή του με το άρθρο 36 του Ν. 3699/08 (ΦΕΚ 199/Α΄),
κάλεσε το Δ.Σ. να πάρει σχετική απόφαση. Το Δ.Σ. μετά από διαλογική
συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα

α) Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Σκοπέλου θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού μιας (1) θέσης με
σύμβαση μίσθωσης έργου για τη σχολική χρονιά 2015-2016 και
αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων του ΕΠΑΛ Σκοπέλου μετά το
κενό που δημιουργήθηκε:
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των τριών (3) αιθουσών
διδασκαλίας, του γραφείου, του προαύλιου χώρου καθώς και όλων
των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση.

Όσον αφορά τη διαδικασία νέων προσλήψεων:
-

Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην εξωτερική πόρτα του ΕΠΑΛ
Σκοπέλου που αφορά η πρόσληψη, στον πίνακα ανακοινώσεων
του Δήμου Σκοπέλου και στον επίσημο ιστότοπό του
www.skopelos.gov.gr καθώς και θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα
«Βόρειες Σποράδες».

-

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων θα είναι από
09/10/2015 μέχρι 16/10/2015 και ώρα 11.30 π.μ.

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις εξής
προϋποθέσεις:
1. Να έχουν ηλικία από 18 εως 65 ετών.
2. Να είναι Έλληνες πολίτες ή να έχουν ελληνική υπηκοότητα.
3. Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των
καθηκόντων τους.
4. Να είναι άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι.
5. Να είναι δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σκοπέλου. Σε
περίπτωση που δε βρεθεί υποψήφιος/α που να είναι δημότης.
6. Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινοι ή
φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του
Υπαλληλικού Κώδικα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου υποψηφίου/υποψηφίας
2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας οικ. Έτους 2015
(φορολογικού έτους 2014). Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται
φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της οικείας
Οικονομικής Εφορίας.
4. Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας ή Δημοτικότητας.

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από όπου να
προκύπτει με σαφήνεια ο αριθμός των τέκνων που είναι εν ζωή.
6. Για γονείς με τέκνα ή σύζυγο με αναπηρία 67% και άνω,
Πιστοποιητικό της Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού
Φορέα τους που να είναι σε ισχύ.
7. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν
καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα
από τα αδικήματα του άρθρου 8 του υπαλληλικού Κώδικα.
8. Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την
άσκηση των καθηκόντων τους.
9. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας και βεβαίωση ΟΑΕΔ για το χρόνο
ανεργίας.
Σημείωση: Η παράλειψη κατάθεσης έστω κι ενός δικαιολογητικού
καθιστά την αίτηση μη αξιολογήσιμη.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως, στο γραφείο της
γραμματέα της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ.
Μαγδαληνής Λεμονή – Γκίκα (γραφείο πρωτοκόλλου Δήμου Σκοπέλου)
από 09/10/2015 μέχρι 16/10/2015 και κατά τις ώρες 8:00 π.μ. εώς 11:30
π.μ.
Η Ανακοίνωση, η Αίτηση και τυχόν διευκρινίσεις και πληροφορίες
σχετικά με αυτές θα παρέχονται καθημερινά από τη Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκοπέλου τηλ. 2424350115 κ.
Μαγδαληνή Ν. Λεμονή – Γκίκα.
Κατόπιν θα συνεδριάσει η επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων –
δικαιολογητικών και αφού τα αξιολογήσει, θα συντάξει πρακτικό με την
μοριοδότηση των ενδιαφερομένων υποψηφίων, όπου θα κατατάσσονται
με σειρά προτεραιότητας ως εξής:
Πίνακας Βαθμολόγησης Κριτηρίων
1. Χρόνος ανεργίας (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75
μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο
τους 12 μήνες).

Μήνες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
και
άνω

Μονάδες 0

0

0

200 275 350 425 500 575 650 725 800

2. Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας (50 μονάδες για
κάθε τέκνο.
Αριθμός
τέκνων

3*

4

5

6

7

Μονάδες

150

200

250

300

350

* αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα

3. Ανήλικα τέκνα (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα
και 50 μονάδες για το τρίτο).
Αριθμός τέκνων

1

2

3

Μονάδες

30

60

110

4. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας (50 μονάδες για κάθε τέκνο).
Αριθμός τέκνων

1

2

3

4

5…….

Μονάδες

50

100

150

200

250…..

5. Γονέας με τέκνα με αναπηρία άνω του 67% (100 μονάδες για
κάθε τέκνο)
Αριθμός τέκνων

1

2

3

4

5…….

Μονάδες

100

200

300

400

500

6. Οικονομικά Κριτήρια
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

Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του
Προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων – Δικαιολογητικών,
της Διευθύντριας της εκάστοτε σχολικής μονάδας που τυχόν προκύψει
ισοψηφία και των ενδιαφερομένων.
Το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων –
δικαιολογητικών θα τεθεί προς επικύρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο
της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Σκοπέλου.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν θα υπογράψουν σύμβαση έργου για
το σχολικό έτος 2015-2016 και η αμοιβή τους (συμπεριλαμβανομένων
και των εργοδοτικών εισφορών) θα καταβάλλεται από τη Σχολική
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της
υπ’ αριθμ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β/17-4-2008) Κοινής
Απόφασης Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας &
Θρησκευμάτων.
Η πληρωμή θα γίνεται όταν κατατίθενται τα χρήματα από τον αρμόδιο
φορέα στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Σκοπέλου.
Οι αποδοχές τους υπολογίζονται βάσει των αιθουσών διδασκαλίας.
Να αναρτηθεί η παρούσα ανακοίνωση στην είσοδο του ΕΠΑΛ
Σκοπέλου.
β) Την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων –
δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων για την επιλογή των θέσεων που
αποτελείται από τις κάτωθι:

1. Μελαχροινάκη Ουρανία. Πρόεδρο της επιτροπής
2. Σκλάβου Νίκη
3. Χρυσοφό Παντελή

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 2/2015
Συντάχθηκε και υπογράφθηκε

Η Πρόεδρος

Τα μέλη

Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Σκόπελος, 8-10-2015

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μελαχροινάκη Ουρανία

