
              

                                   

  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Υμηττός 4/11/2019    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αρ.Πρωτ.973 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 

Α’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ  

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 

 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων: 
• 103 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), • 86, 87, 240 και 243 
του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτό ορίστηκε 
με την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 3613/2007, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
του Προέδρου και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, 
• 115 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-2018) 
• 6 του Ν. 2527/97 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
• 113 του Ν.1892/90 όπως ισχύει, 
• 18 του Ν.3870/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 
• 21 του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
 
2. τις διατάξεις της υπ’ αρ. 63967/13.9.2019 (ΦΕΚ3537/20.9.2019, τ.Β’) απόφαση 
του ΥΠΕΣ «Καθορισμός Λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση 
οικονομικών θεμάτων αυτών» με την οποία τροποποιείται η προηγούμενη 
απόφαση ΥΠΕΣ 8440/2011(ΦΕΚ318/Β’)., 
 
3. την ΚΥΑ 7867/01-09-2017 (ΦΕΚ 3083/Β/6-9-2017) περί καθορισμού αμοιβής για 
τον καθαρισμό των σχολείων, 
 
4. τις αριθ.17&18/2019 Αποφάσεις της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Α/θμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, με τις οποίες προκηρύσσονται οι  θέσεις 
δύο ατόμων  για τον καθαρισμό του 5ου Νηπιαγωγείου Δάφνης και του 8ου 
Δημοτικού Σχολείου Δάφνης, αντίστοιχα και 
 
5. την επείγουσα ανάγκη σύναψης σύμβασης έργου για τον καθαρισμό των 
Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-20.  
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Την πρόσληψη δύο  (2) ατόμων µε σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για 
την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης-Υμηττού, για το σχολικό έτος 2019-2020, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Απαιτούμενος αριθμός αιθουσών 

που καθαρίζονται ημερησίως  
Αριθμός απασχολούμενων με 
σύμβαση μίσθωσης έργου 

5ο Νηπ.Δάφνης 7 1 

8ο Δημ.Σχολ.Δάφνης 18 1 
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Η διάρκεια ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου έως και 
30/6/2020. 
 Η δαπάνη για την κάλυψη του έργου του καθαρισμού των σχολικών μονάδων θα 
βαρύνει πιστώσεις του Υπουργείου Παιδείας (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) δια μέσου της Σχολικής 
Επιτροπής. 
 
  Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 1. Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν 
ηλικία από 18 έως 65 ετών. 
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υποψήφιοι α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των 
κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της ελληνικής γλώσσας. 
3.  Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την 
εκτέλεση των καθηκόντων για την καθαριότητα των χώρων της σχολικής μονάδας. 
  
     
Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
• Χρόνος Ανεργίας  
• Εμπειρία - Προϋπηρεσία 
• Πολύτεκνος - Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας   
• Ανήλικα τέκνα   
• Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας   
• Ατομική αναπηρία   
• Αναπηρία  τέκνου 
• Εισοδηματικά κριτήρια  
 
Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
• Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα 
στοιχεία της ταυτότητας.   
• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι α) έχουν την υγεία και τη 
φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των   καθηκόντων της 
καθαριότητας των χώρων της σχολικής μονάδας, β) ότι δεν έχουν καταδικαστεί και 
δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του 
υπαλληλικού κώδικα. 
• Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ (που είναι αρμόδιος προς τούτο), 
η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι άνεργος έως και την ημερομηνία έκδοσης 
της ανωτέρω βεβαίωσης. 
• Εμπειρία -  Προϋπηρεσία στον καθαρισμό η οποία αποδεικνύεται με 
βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή συμβάσεις προηγούμενων ετών. 
• Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που 
χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], 
πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης 
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας 
αλλοδαπής αρχής (προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο μόνιμα εγκατεστημένο 
οικογενειακώς στην Ελλάδα) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης 
Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).   Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση  
περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το 
τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας. 
• Ανήλικα τέκνα Πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που 
χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], 
πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία  
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έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), για την απόδειξη ύπαρξης 
ανήλικων τέκνων. Προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο, αντίστοιχο πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια 
του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την 
ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).  
• Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ 
μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου 
[(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή αρμόδιας αλλοδαπής 
αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία 
έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), από το οποίο να προκύπτει ότι 
έχει ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο κατόπιν χηρείας ή διαζυγίου ή κηρύξεως 
αφάνειας κατά νόμον του άλλου γονέα. Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί εν τοις 
πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων 
ανήλικων τέκνων. Σε περίπτωση που το τέκνο είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25 
ετών, υπεύθυνη δήλωση ότι ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη 
γονική μέριμνα αυτού για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωση του 
τέκνου. Σε περίπτωση διαζυγίου αντίγραφο δικαστικής απόφασης από το οποίο να 
προκύπτει η ανάθεση της γονικής μέριμνας. 
• Υποψήφιοι με αναπηρία  Πιστοποιητικό Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας 
(ΚΕ.Π.Α.) σε ισχύ και με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το 
ποσοστό αναπηρίας του υποψηφίου. Επίσης, γίνονται δεκτά και Πιστοποιητικά τα 
οποία είναι σε ισχύ και έχουν εκδοθεί από τις κάτωθι υγειονομικές αρχές: α)  
Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), β)  Ανώτατη Υγειονομική 
Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), γ)  Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας 
(Α.Α.Υ.Ε.), δ)  Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, ε) 
Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος. 
• Υποψήφιοι γονείς που ασκούν το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία 
τέκνων Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας ή 
βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-
ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης 
των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων), από τα οποία να προκύπτει η συγγενική σχέση με το άτομο, την 
αναπηρία του οποίου επικαλούνται. Προκειμένου για αλλοδαπούς, αντίστοιχο 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους 
την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο 
μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) 
Πιστοποιητικό Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε ισχύ, με το οποίο 
προσδιορίζεται ή πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας του ατόμου – 
συγγενή. 
• Εισοδηματικά κριτήρια Έντυπο Ε1 και Εκκαθαριστικό Φορολογικού έτους 
εισοδήματος  2018. 
 
Δ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
• Ανεργία: 200 μόρια για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας 
άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες. 
• Εμπειρία - Προϋπηρεσία: 7 μόρια ανά μήνα εμπειρίας με ανώτατο τους 60 
μήνες. 
• ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μόρια  για 
κάθε τέκνο). Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης 
οικογένειας δικαιούνται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις 
δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων. 
• ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ή τέκνα που σπουδάζουν έως 24 ετών σε ιδρύματα 
ανώτατης, τεχνολογικής, ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την αντίστοιχη 
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βεβαίωση σπουδών (30 μόρια για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες 
για το τρίτο) 
• Μονογονεϊκές οικογένειες: ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν, έως 24 
ετών, σε ιδρύματα ανώτατης, τεχνολογικής ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 
την αντίστοιχη βεβαίωση σπουδών, μόρια 50 ανά τέκνο. 
• ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (το 
ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή “3”) 
• ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟΥ (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το 
συντελεστή “2”) 
• Οικογενειακό εισόδημα έως 5.000 € μόρια 150, έως 10.000 € μόρια 100, 
έως 15.000 μόρια 50. 
 
 
Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, 
(καθημερινά 10:00- 12:00), στο γραφείο των  Διευθυντών  του 5ου Νηπιαγωγείου 
Δάφνης και 8ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης, αντίστοιχα στην ακόλουθη διεύθυνση:  
5ο  Νηπιαγωγείο Δάφνης, Δήλου 35, ΤΚ 17235, τηλ. 2109710300, 2109710124 
8ο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης, Ελευθερίας 2Α, ΤΚ 17234, τηλ.2109021398  
  
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 5 Νοεμβρίου 2019 έως την 
14η του μηνός Νοεμβρίου  2019 και ώρα 12:00 .  
 
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Δήμου και στους πίνακες ανακοινώσεων των σχολικών  
μονάδων. 
 
 
 
 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΚΛΕΑΝΘΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 
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