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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΔΡΓΟΤ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Α/ΘΜΙΑ
ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΥΟΛΙΚΟΤ ΔΣΟΤ 2016-2017 ΓΙΑ ΣΟΝ
ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΣΟΤ 6ΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΝΑΟΤΑ, ΣΟΤ 7ΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ
ΥΟΛΔΙΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΙ ΣΟΤ 6ΟΤ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΝΑΟΤΑ
Η Α/ζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο
Λακβάλνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2527/1997, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3812/2009, ηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Ν. 4024/2011 θαη ηνπ
άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4057/2012.
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ»), φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρχνπλ.
4. Σν άξζξν 50 ηνπ Ν. 4186/2013, κε ην νπνίν παξαηείλεηαη ην θαζεζηψο ηεο ζχλαςεο ησλ
ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ θαζαξηφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ κέζσ ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ
γηα ηα δχν επφκελα ζρνιηθά έηε.
5. Σν ππ' αξ. Πξση. 606/670/48232/13-9-2013 έγγξαθν ηνπ ΙΝΔΓΙΒΙΜ.
6. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 86, 87, 240 θαη 243 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε Κψδηθα Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ», φπσο απηφ νξίζηεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 3613/2007, πεξί κεηαβίβαζεο
αξκνδηνηήησλ ηνπ Πξνέδξνπ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
7. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ.5 ηνπ άξζξνπ 113 ηνπ Ν. 1892/90, ηεο παξαγξ.15 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ
Ν.1894/90 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα γηα ηηο ζπκβάζεηο κίζζσζεο
έξγνπ
8. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξ. πξση. 8440/24-2-2011 απφθαζεο ΤΠ.Δ.Α.Η.Γ., πνπ αθνξά ηε
ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ.
9. Σελ Τπνπξγηθή απφθαζε 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΔΚ 672/Β/17-4-2008) πεξί θαζνξηζκνχ
ακνηβήο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ζρνιείσλ.
10. Σν Π.Γ 164/2004 ΦΔΚ 134/19.07.2004, άξζξα 2,5,6
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ΑΔΑ: ΩΟΦΞΩΚ0-ΞΜ6
Αλαθνηλώλεη
Σελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, θαζαξηζηξηψλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ ζρνιηθνχ έηνπο
2015-2016, γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ αηζνπζψλ ηνπ 6νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Νάνπζαο ιφγν παξαίηεζεο
ηεο θαζαξίζηξηαο γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο, ηνπ 7νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Νάνπζαο ιφγν
ζπληαμηνδφηεζεο ηεο κφληκεο θαζαξίζηξηαο θαη 6νπ Νεπηαγσγείνπ Νάνπζαο ιφγν ζπληαμηνδφηεζεο
ηεο κφληκεο θαζαξίζηξηαο. Η ζχκβαζε ζα αθνξά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία πξφζιεςή
ηεο έσο 30-06-2017.
Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ κεληαίσλ αθαζάξηζησλ απνδνρψλ ησλ θαζαξηζηξηψλ, φπσο νξίδνληαη
κε αξ. 2/18254/0022/3-4-2008(ΦΔΚ 672/17-4-2008 Β΄) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ππνπξγψλ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ & Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, γηα ηηο αίζνπζεο θιαζηθνχ θαη
νινήκεξνπ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ
Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα:
ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ
1. ΧΡΟΝΟ ΑΝΕΡΓΙΑ (200 μονάδεσ για 4 μήνεσ ανεργίασ και 75 μονάδεσ ανά μήνα ανεργίασ άνω των 4
μηνών, με ανώτατο όριο τουσ 12 μήνεσ)
12 και
μήνεσ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
άνω
μονάδεσ
0
0
0
200
275
350
425
500
575
650
725
800
2. ή 3. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟ Η΄ ΣΕΚΝΟ ΠΟΛΤΣΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (50 μονάδεσ για κάθε τζκνο)
αριθμόσ τζκνων
3*
4
5
6
7
8
9
10
11
12
μονάδεσ
150
200
250
300 350
400
450 500
550
600
*αφορά μόνο τισ ειδικζσ περιπτώςεισ πολυτεκνίασ με τρία (3) τζκνα

….
….

4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΣΕΚΝΑ (30 μονάδεσ για καθζνα από τα δφο πρώτα τζκνα και 50 μονάδεσ για το τρίτο)
αριθμόσ
1
2
3
τζκνων
μονάδεσ
30
60
110
5. ή 6. ΓΟΝΕΑ Η΄ ΣΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (50 μονάδεσ για κάθε τζκνο)
αριθμόσ τζκνων
1
2
3
4
5
….
μονάδεσ
50
100
150
200 250
….
7. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδεσ ανά μήνα εμπειρίασ και ζωσ 60 μήνεσ)
μήνεσ
1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
εμπειρίασ
0 1
1 2 2 3 4 4 5 6 7 7
μονάδεσ
7
4 1 8 5 2 9 6 3 0 7

1
2
8
4

1
3
9
1

1
4
9
8

…

57

58

59

60 και
άνω

…

39
9

40
6

41
3

420

8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ (υνολικό οικογενειακό (Πραγματικό ή Σεκμαρτό)ειςόδημα ζτουσ 2015)
ετήςιο
0€500€- 1.001€- 5.001€- 10.001€15.001€ +
ειςόδημα
500€ 1.000€ 5.000€ 10.000€
15.000€
μονάδεσ
500
400
300
100
50
0

2

ΑΔΑ: ΩΟΦΞΩΚ0-ΞΜ6
ΔΜΠΔΙΡΙΑ
Ωο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία, λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή
ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο εηδηθόηεηαο
πνπ δεηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
Οη ηξόπνη ππνινγηζκνύ ηεο εκπεηξίαο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην «Παξάξηεκα ηεο
Αλαθνίλσζεο».
ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΓΙΑ ΣΑ ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΣΩΝ Π.Γ.164/2004 & Π.Γ.180/2004
1. Γελ θαηαηάζζνληαη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ ζπλάςεη κε ηνλ θνξέα δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο, φπσο απηέο
πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ Π.Γ.164/2004, εθηφο αλ ε πξφζιεςή ηνπο δηθαηνινγείηαη απφ
αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο. Οη αληηθεηκεληθνί ιφγνη αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ
Π.Γ.164/2004.
Αληηθεηκεληθφο ιφγνο πθίζηαηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζεσξείηαη βέβαην απφ ην θνξέα φηη ε
επαλαπξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ ζα έρεη ηα ίδηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα.
Γηα ηνλ αξηζκφ ησλ επηηξεπφκελσλ δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα απηψλ, φπσο θαη
ησλ δηαδνρηθά θαηαξηηδφκελσλ, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 θαη 6 ηνπ Π.Γ.164/2004.
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ, ησλ ινηπψλ ηδηνηήησλ ηνπο
θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ, λνκίκσο επηθπξσκέλα, φια ηα απαηηνχκελα απφ
ηελ ζρεηηθή αλαθνίλσζε θαη ην Παξάξηεκά ηεο δηθαηνινγεηηθά.
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 ζηελ νπνία λα δειψλεη ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ή επξχηεξνπ
δεκφζηνπ ηνκέα ηνπ άξζξνπ 14 παξ.1 ηνπ λ. 2190/1994 φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 1
παξ. 1 ηνπ λ.3812/2009 ζηνπο νπνίνπο έρεη απαζρνιεζεί κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή
κίζζσζε έξγνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηαθψλ ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, θαζψο
θαη ηελ αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζήο ηνπο (έλαξμε θαη ιήμε) έσο θαη ζήκεξα. Η ελ ιφγσ
ππεχζπλε δήισζε απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ πθίζηαηαη θψιπκα πξφζιεςεο ιφγσ
ππέξβαζεο απαζρφιεζεο.
ΓΔΝΙΚΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
1. Οη ππνςήθηνη, γηα λα γίλνπλ δεθηνί ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο
65 εηώλ.
2. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ.
3. Γεθηνί ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γίλνληαη νη ππνςήθηνη πνπ είλαη έιιελεο πνιίηεο. Γηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία έρνπλ θαη νη πνιίηεο ησλ άιισλ θξαηώλ-κειώλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ λ.2431/1996. Γίλνληαη επίζεο δεθηνί
Βνξεηνεπεηξψηεο, Κχπξηνη Οκνγελείο θαη Οκνγελείο αιινδαπνί πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηα λεζηά Ίκβξν θαη Σέλεδν, ρσξίο λα απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ ειιεληθήο
ηζαγέλεηαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηδηφηεηά ηνπο σο Διιήλσλ θαηά ην γέλνο θαη ηε ζπλείδεζε
απνδεηθλχεηαη κε άιινπο ηξφπνπο (λ.δ.3832/1958).
Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα απαηηείηαη ε γλώζε ηεο Διιεληθήο γιώζζαο ζε
βαζκφ επαξθή γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο, ε νπνία απνδεηθλχεηαη
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην δεχηεξν θεθάιαην «ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
ΤΜΜΔΣΟΥΗ» ηνπ νηθείνπ παξαξηήκαηνο. Γελ απαηηείηαη ε απφδεημε γλψζεο ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο γηα Βνξεηνεπεηξψηεο, Κχπξηνπο Οκνγελείο θαη Οκνγελείο αιινδαπνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ
ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηα λεζηά Ίκβξν θαη Σέλεδν.
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ΑΔΑ: ΩΟΦΞΩΚ0-ΞΜ6
ΔΙΓΙΚΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
1. Αληίγξαθν ηαπηφηεηαο ή άιινπ δεκνζίνπ εγγξάθνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ ηα ζηνηρεία ηεο
ηαπηφηεηαο.
2. Πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο (κφλν γηα ππνςήθην ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα).
3. Βεβαίσζε ΟΑΔΓ (γηα ηελ απφδεημε ηνπ ρξφλνπ αλεξγίαο), πνπ λα έρεη εθδνζεί ηηο ηειεπηαίεο πέληε
(5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ .
4. Οη πνιχηεθλνη θαη ηα ηέθλα πνιπηέθλσλ, πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ
δήκνπ, ζπλνδεπφκελν απφ πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο
(Α..Π.Δ.). Αξθεί ε πξνζθφκηζε ηνπ ελφο εθ ησλ δχν πηζηνπνηεηηθψλ, εθφζνλ απφ απηφ
απνδεηθλχεηαη αλακθίβνια ε πνιπηεθληθή ηδηφηεηα. Δπηπιένλ, ππεχζπλε δήισζε πεξί κε πξφζιεςεο
ζηνλ ίδην θνξέα άιινπ κέινπο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο κε ρξήζε ηεο
πνιπηεθληθήο ηδηφηεηαο.
5. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (γηα ηελ απφδεημε χπαξμεο αλήιηθσλ ηέθλσλ).
6. Οη γνλείο θαη ηα ηέθλα κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ πξέπεη απαξαηηήησο λα αλαηξέμνπλ ζην δεχηεξν
θεθάιαην ηνπ παξαξηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά απφδεημεο ηνπ
ζρεηηθνχ θξηηεξίνπ αλάινγα ηελ πεξίπησζε κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο ζηελ νπνία εκπίπηνπλ.
Δπηπιένλ, ππεχζπλε δήισζε πεξί κε πξφζιεςεο ζηνλ ίδην θνξέα άιινπ κέινπο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο
θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο κε ρξήζε ηεο κνλνγνλετθήο ηδηφηεηαο.
7. Σα θαηά πεξίπησζε (π.ρ. κηζζσηνί, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, απαζρνινχκελνη ζην δεκφζην θ.ιπ.)
δηθαηνινγεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο
Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο
Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο λα δεκνζηεπζεί ζε κία (1) εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπηθή
εθεκεξίδα ηνπ λνκνχ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.
Αλάξηεζε νιφθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο λα γίλεη ζην θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ θαη ζην ρψξν
αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ ηνπ Γήκνπ, ζηελ νπνία εδξεχεη ε ππεξεζία.
Δπηπιένλ λα αλαξηεζεί ζε φια ηα ζρνιεία πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, θαη λα ζπληαρζνχλ ηα
αλάινγα πξαθηηθά αλάξηεζεο.
Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζψπσο,
είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή
ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, ζην Γξαθείν Πξσηνθόιινπ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο, Γεκαξρίαο ,
θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη από ώξα 09.00 πκ έσο θαη 14.00 κκ (αξκόδηα ππάιιεινο θ.
Γνύκνπ Αηθαηεξίλε) απεπζύλνληαο ηελ, ζηελ Β/ΘΜΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΗΜΟΤ
ΝΑΟΤΑ, (ηει. επηθνηλσλίαο: 2332350327 ).
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά) θαη
αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή
ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ
θαηαζηήκαηνο ή ησλ ζρνιείσλ, εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο
εθεκεξίδεο.
Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ ζηελ ππεξεζία καο ζηελ αλσηέξσ
δηεχζπλζε.
Καηάηαμε ππνςεθίσλ
Αθνχ ε ππεξεζία καο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ηνπο θαηαηάζζεη βάζεη ησλ
θξηηεξίσλ ηνπ λφκνπ (φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο αλαθνίλσζεο). Η θαηάηαμε
ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή γηα ηελ πξφζιεςε, πξαγκαηνπνηείηαη σο
εμήο:
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ΑΔΑ: ΩΟΦΞΩΚ0-ΞΜ6
1. Η θαηάηαμε κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε ζπλνιηθή
βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψλνπλ απφ ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο (ρξφλνο αλεξγίαο,
αξηζκφο ηέθλσλ πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο, αξηζκφο αλήιηθσλ ηέθλσλ, κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο,
εκπεηξία).
2. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηφο πνπ έρεη ηηο
πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην πξψην βαζκνινγνχκελν θξηηήξην (ρξφλνο αλεξγίαο) θαη, αλ απηέο
ζπκπίπηνπλ, απηφο πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην δεχηεξν θξηηήξην (αξηζκφο ηέθλσλ
πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο) θαη νχησ θαζεμήο. Αλ εμαληιεζνχλ φια ηα θξηηήξηα, ε ζεηξά κεηαμχ ησλ
ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε δεκφζηα θιήξσζε.
Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ
Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη, ην αξγφηεξν κέζα ζε είθνζη (20)
εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ
ππνςεθίσλ ζην θαηάζηεκα ησλ γξαθείσλ καο θαη ζα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ αλάξηεζεο.
Καηά ησλ πηλάθσλ απηψλ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο κέζα ζε
απνθιεηζηηθή πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά) ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ
επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Η έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή
ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζεί.
Απαζρόιεζε
Η ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ
πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. Σπρφλ αλακόξθσζε ησλ πηλάθσλ βάζεη απηεπάγγειηνπ ή θαη΄
έλζηαζε ειέγρνπ πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ
ρνιηθή Δπηηξνπή, ελψ απνιχνληαη νη ππνςήθηνη πνπ δελ δηθαηνχληαη πξφζιεςεο βάζεη ηεο λέαο
θαηάηαμεο. Οη απνιπφκελνη ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπο έσο
ηελ εκέξα ηεο απφιπζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε απφ ηελ αηηία απηή.
Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνχλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο, αληηθαζίζηαληαη κε
άιινπο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο, θαηά ηε ζεηξά
εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ.
ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη είηε θαηφπηλ αλακφξθσζεο ησλ πηλάθσλ είηε
ιφγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνχλησλ ππνςεθίσλ, απαζρνινχληαη γηα ην ππνιεηπόκελν, θαηά
πεξίπησζε, ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο
εξγαζίαο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε..Ε.
Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ
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