
 

 

 
Στο Μαραθώνα και στην αίθουσα του Γυάλινου Κτιρίου, Αφετηρία 

Μαραθωνίου Δρόμου, την  20η  του μηνός Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα της 
εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.00μ.μ., ήλθε σε τακτική εξ αναβολής συνεδρίαση το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Δήμου Μαραθώνος, μετά την από 19/08/2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. 
Αργύρη Λάσκου. Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου 
ότι σε σύνολο  έντεκα  (11) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη: 

 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΛΑΣΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1.ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ (αν και νομίμως προσκλήθηκε) 

2. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΜΕΛΟΣ 2.ΖΑΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 
(αν και νομίμως προσκλήθηκε) 

3. ΤΣΑΚΑΣΙΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΜΕΛΟΣ 3. ΠΑΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   - 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (αν και νομίμως 
προσκλήθηκε) 

4. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ – ΜΕΛΟΣ 4.ΣΠΕΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΜΕΛΟΣ(αν και 
νομίμως προσκλήθηκε) 

5. ΝΤΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΜΕΛΟΣ 5. ΔΕΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 
(αν και νομίμως προσκλήθηκε) 

6. ΑΝΔΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης.  Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Ζυγογιάννη Παναγιώτα.  
Ο Πρόεδρος έθεσε το 1Ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Περί καθαριστριών 
σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνα σχολ. 
έτους 2019-2020.», έχοντας υπόψη: 

- Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65, 67,69, και 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010/τ.Α) σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). 

-    Την υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 11/οικ.4569/27.01.2011 του ΥΠ.ΕΣ Α.Η.Δ  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  

 
 

 

 

 

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 84/2019 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 13 της με αριθμό 

13/20-08-2019  τακτικής εξ αναβολής 
συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου  

Μαραθώνος 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Περί καθαριστριών σχολικών 
μονάδων της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνα σχολ. 
έτους 2019-2020. 

ΑΔΑ: 7ΖΛ6ΟΕΠΟ-7ΚΨ



 

 

      -    Την απόφαση  8440/24.2.2011, περί λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών. 
      -    Το άρθρο 115 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/12-06-2018 τ. Α’) 
      - Η λειτουργία του 4ου Νηπιαγωγείου Νέας Μάκρης στο χώρο της Ε’ 
κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνα. 
      -   Οι έγγραφες αιτήσεις παραίτησης των καθαριστριών σχολικών μονάδων που 
υποβλήθηκαν στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής Μέξη Δήμητρας, Κατσαγώνη 
Αικατερίνης και Καλοπήτα Ουρανίας (η τελευταία τη σχολική χρονιά 2018-2019 είχε 
αναλάβει δυο σχολικές μονάδες, για το σχολ. έτος 2019-2020 αναλαμβάνει μόνο τη 
μια σχολική μονάδα το 2ο Δημοτικό Νέας Μάκρης και παραιτείται από το 
Νηπιαγωγείο Τύμβου). 

Ο Πρόεδρος είπε ότι σύμφωνα με τα ανωτέρω, καταρτίστηκαν για τα έτη 
2018-2019 και 2019-2020 ενιαίες συμβάσεις δύο διδακτικών ετών με τις 
καθαρίστριες των σχολικών μονάδων. Ωστόσο, κάποιες από τις εργαζόμενες δεν 
επιθυμούν να συνεχίσουν για το σχολικό έτος 2019-2020. Μένουν κενές θέσεις στις 
σχολικές μονάδες Νηπιαγωγείο Βαρνάβα, Νηπιαγωγείο Τύμβου και ένα μέρος του 
δημοτικού Αγίας Μαρίνας, καθώς παραιτήθηκε η μια από τις δύο καθαρίστριες που 
εξυπηρετούν το συγκεκριμένο σχολείο. Επιπλέον, θα λειτουργήσει στην Ε’ 
κατασκήνωση το 4ο Νηπιαγωγείο Νέας Μάκρης, για το οποίο προχωρούν οι 
εργασίες, θα παραδοθεί μέχρι τέλος Σεπτέμβρη και θα γίνει ανακοίνωση για 
καθαρίστρια μέσα στο Σεπτέμβριο. Προς το παρόν θα πρέπει άμεσα να καλυφθούν 
οι ανάγκες καθαριότητας των 3 σχολικών μονάδων που λειτουργούν ήδη. 

Οι ανάγκες καθαρισμού των ανωτέρω σχολικών μονάδεν δεν καλύπτονται 
από προσωπικό που κατέχει οργανική θέση στο Δήμο Μαραθώνα καθώς στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση του Δήμου Μαραθώνος υπάρχει μόνο μία καθαρίστρια 
ΙΔΑΧ για τον καθαρισμό 21 σχολικών μονάδων, και έχει τοποθετηθεί στο 1ο 
Δημοτικό Μαραθώνα.  Ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη να ανατεθεί ο 
καθαρισμός των ανωτέρω τριών (3) σχολικών μονάδων σε καθαρίστριες με 
σύμβαση μίσθωσης έργου. 

Ο Πρόεδρος πρότεινε: 
Α.  Nα εκδοθεί Ανακοίνωση ώστε οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση.  
Β. Να οριστεί Επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής των 

υποψηφίων  
Η Ανακοίνωση προτείνεται να διατυπωθεί ως εξής: 
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος για το 

διδακτικό έτος 2019-2020, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των 
Σχολικών Μονάδων της αρμοδιότητάς της που δεν καλύπτονται από προσωπικό 
καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις, πρόκειται να αναθέσει τον 
καθαρισμό τους σε εργολάβους καθαρισμού με σύμβαση μίσθωσης έργου.  Η 
διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία από 01-09-2019 έως 
30-06-2020. Οι Σχολικές μονάδες των οποίων ο καθαρισμός θα ανατεθεί σε 
εργολάβους καθαρισμού είναι οι εξής:  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΜΒΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 1 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΝΑΒΑ 1 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 1 

Σύνολο εργολάβων καθαρισμού: 3 
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Η παρούσα Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις εν λόγω Σχολικές μονάδες της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο χώρο ανακοινώσεων των 4 δημοτικών 
καταστημάτων του Δήμου Μαραθώνος και στη επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου 
Μαραθώνος. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη 
Γραμματεία των Σχολικών Επιτροπών Γυάλινο Κτίριο, Αφετηρία Μαραθωνίου 
Δρόμου ώρες 08:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ. (τηλ. επικοινωνίας 22940-67773 και 67774)  
εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών, που αρχίζει από την ημέρα ανάρτησης της 
Ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων των 4 δημοτικών καταστημάτων του Δήμου 
Μαραθώνος.  
Γενικά προσόντα  
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών. 
Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους. Να είναι Δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Μαραθώνος. 
Παράλληλα με την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν: 

1. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 
2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας  
4. Εκκαθαριστικό έτους 2018 
5. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (για μοριοδότηση της ανεργίας) 
6. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα των 

ιδίων για την άσκηση των καθηκόντων τους 
7. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν είναι φυγόποινοι ή 

φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα. 
8. Πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής Νοσοκομείου, για αναπηρία τέκνων. 
9. Προϋπηρεσία στον καθαρισμό σχολικών μονάδων η οποία αποδεικνύεται με 

βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή συμβάσεις προηγούμενων ετών. 
 Για την ευδόκιμη προϋπηρεσία στον καθαρισμό σχολικών μονάδων δύναται να 
ληφθεί υπόψη βεβαίωση Διευθυντή ή Προϊσταμένου. Επιπλέον κριτήρια επιλογής, 
ορίζονται η οικογενειακή και εισοδηματική κατάσταση του υποψηφίου και η 
ανεργία. Η μοριοδότηση θα έχει ως εξής: 

 Προϋπηρεσία σε καθαρισμό σχολικών μονάδων: 10 μόρια ανά μήνα 
απασχόλησης. 

 Οικογενειακό εισόδημα έως 5.000 € μόρια 100, έως 10.000 € μόρια 70, έως 
15.000 μόρια 40. 

 Ανήλικα ή σπουδάζοντα τέκνα: μόρια για τα ανήλικα τέκνα ή τέκνα που 
σπουδάζουν έως 24 ετών σε ιδρύματα ανώτατης, τεχνολογικής, ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την αντίστοιχη βεβαίωση σπουδών, 
30 μόρια ανά τέκνο. 

 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. 

 Αναπηρία τέκνων μόρια 50 

 Ανεργία: 10 μόρια ανά πλήρη μήνα για ένα έτος 
 
    Προτείνεται Επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής των 
υποψηφίων με 3 μέλη ως εξής: Πρόεδρος ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, μέλη 
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Ανδρώνη Αικατερίνη μέλος της Ένωσης Γονέων, Τσακασιάνου Βιβή, Προϊσταμένη 
Νηπιαγωγείου Τύμβου. 

Τα μέλη αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου, είδαν τις σχετικές 
διατάξεις, μετά από  διαλογική συζήτηση:  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Ν     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Α. Nα εκδοθεί Ανακοίνωση, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος 
της παρούσας απόφασης, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των τριών (3) 
Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνα 
(Νηπιαγωγείο Τύμβου, Νηπιαγωγείο Βαρνάβα και Δημοτικό Αγίας Μαρίνας) που 
δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις, 
ώστε οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση.  
Β. Ορίζεται Επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής των υποψηφίων με 3 
μέλη: Πρόεδρος, ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής και μέλη η κυρία Ανδρώνη 
Αικατερίνη μέλος της Ένωσης Γονέων, και η κυρία Τσακασιάνου Βιβή, Προϊσταμένη 
Νηπιαγωγείου Τύμβου. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (84-2019) και: 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. Γι’ αυτό 
συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω. 

    Ακριβές απόσπασμα   

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
ΛΑΣΚΟΣ ΑΡΓΥΡΓΗΣ 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
      
   ΑΝΔΡΩΝΗ  
   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΤΑ ΜΕΛΗ      

 
 
ΝΤΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
ΤΣΑΚΑΣΙΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
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