ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Αποφ. 37/25-09-2012
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 9/2012 της έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/Σ ΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΘΕΜΑ 1ο
α) Απόφαση για πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση έργου στα σχολεία της
Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Λευκάδας για τη σχολική χρονιά 2012-2013 από
το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, ανάλογα με τις απαιτήσεις των
σχολικών μονάδων που δεν καλύπτονται από τις ΙΔΑΧ
β) Απόφαση για την υπ΄αριθμ.24364/10-09-2012 αίτηση της κας Φυτοπούλου
Παναγιώτας προς τη Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λευκάδας
Σήμερα, στη Λευκάδα στις 25 /09/ 2012 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Λευκάδας συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση το
Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ,

ύστερα από την 9η /24-09-2012 έκτακτη πρόσκληση της

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του
Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οχτώ (8) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Σάντα Αικατερίνη
2.Γαζής Αναστάσιος
3.Κονιδάρης Κυριάκος
4.Βλάχος Άγγελος
5.Δρακόπουλος Αναστάσιος
6.Φέτσης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μαργέλης Γεώργιος
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7.Αραβανής Βασίλειος
8.Αραβανής Σπυρίδων
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο κα Κονιδάρη Νικολέττα.
Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της έκτακτης διάταξης και είπε:
Α) Στης 28/09/2012 λήγει η προθεσμία αποστολής του πίνακα με τις συμβάσεις
των καθαριστριών με σύμβαση έργου προς το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.
Ώς εκ τούτου πρέπει να παρθεί απόφαση για την πρόσληψη των καθαριστριών με
σύμβαση έργου στα σχολεία που δεν καλύπτονται από ΙΔΑΧ.
Σύμφωνα με τα έγγραφα που έστειλαν οι Δ/ντές των σχολείων προς τη σχολική
επιτροπή, τα σχολεία που δεν καλύπτονται από ΙΔΑΧ και έχουν ανάγκη πρόσληψης από
καθαρίστρια με σύμβαση έργου είναι τα παρακάτω:
ΣΧΟΛΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ
Γυμνάσιο Νυδριού
Λιάλιου Γεωργία του Παναγιώτη 13
Λύκειο Νυδριού
Βρεττού Μαρία του Ηλία
12
Γυμνάσιο-Λ.Τ.Καρυάς
Αρβανίτη Βασιλική του Ζώη
13
ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ
Γουρζή Φωφώ του Ιωάννη
17
Μουσικό Σχολείο
Γλένη Ακριβούλα του Θωμά
18
Για το 1ο Γυμνάσιο –Λύκειο Λευκάδας σύμφωνα με το αριθμ.501/30-08-2012
έγγραφο των Δ/ντών τους, δεν χρειάζεται καθαρίστρια με σύμβαση έργου, αφού οι
ανάγκες καθαριότητας καλύπτονται από τις δυο ΙΔΑΧ. Οι καθαρίστριες ΙΔΑΧ μπορούν
να καλύψουν και το κλειστό γυμναστήριο το οποίο σύμφωνα με το αριθμ.112655/Γ4/
06-04-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων υπολογίζεται ως μια
αίθουσα.
Το ίδιο ισχύει και για το 2ο Γυμνάσιο –Λύκειο Λευκάδας
Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν.
Το διοικητικό συμβούλιο συμφώνησε και αποφάσισε
Ομόφωνα
Σύμφωνα με τα έγγραφα που έστειλαν οι Δ/ντές των σχολείων προς τη σχολική
επιτροπή, τα σχολεία που δεν καλύπτονται από ΙΔΑΧ και έχουν ανάγκη πρόσληψης
καθαρίστριας με σύμβαση έργου είναι τα παρακάτω:
ΣΧΟΛΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

Γυμνάσιο Νυδριού
Λύκειο Νυδριού

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ
Λιάλιου Γεωργία του Παναγιώτη 13
Βρεττού Μαρία του Ηλία
12
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Γυμνάσιο-Λ.Τ.Καρυάς
ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ
Μουσικό Σχολείο
Για

το

1ο

Γυμνάσιο

Αρβανίτη Βασιλική του Ζώη
Γουρζή Φωφώ του Ιωάννη
Γλένη Ακριβούλα του Θωμά
–Λύκειο

έγγραφο των Δ/ντών τους,

Λευκάδας

σύμφωνα

13
17
18
με

το

αριθμ.501/30-08-2012

δε χρειάζεται καθαρίστρια με σύμβαση έργου, αφού οι

ανάγκες καθαριότητας καλύπτονται από τις δυο ΙΔΑΧ. Οι καθαρίστριες ΙΔΑΧ μπορούν
να καλύψουν και το κλειστό γυμναστήριο το οποίο σύμφωνα με το αριθμ.112655/Γ4/
06-04-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων υπολογίζεται ως μια
αίθουσα.
Το ίδιο ισχύει και για το 2ο Γυμνάσιο –Λύκειο Λευκάδας
Β) Με την υπ΄αριθμ.24364/10-09-2012 αίτηση της προς τη Σχολική
Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λευκάδας η κα Φυτοπούλου Παναγιώτα ζητά
να της απαντήσουμε για ποιο λόγο δεν ειδοποιήθηκε να αναλάβει τον
καθαρισμό του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Λυκείου
ως καθαρίστρια με
σύμβαση έργου για το σχολικό έτος 2012-2013
Σύμφωνα με το αριθμ.501/30-08-2012 έγγραφο των Δ/ντών του 1 ου ΓυμνασίουΛυκείου Λευκάδας

δεν χρειάζεται καθαρίστρια με σύμβαση έργου, αφού οι ανάγκες

καθαριότητας των σχολείων καλύπτονται από τις δυο ΙΔΑΧ. Επομένως οι καθαρίστριες
ΙΔΑΧ μπορούν να καλύψουν και το κλειστό γυμναστήριο το οποίο σύμφωνα με το
αριθμ.112655/Γ4/ 06-04-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
υπολογίζεται ως μια αίθουσα.
Να δοθεί απάντηση στο αίτημα της κας Φυτοποπούλου μέσω της δικηγόρου του Δήμου
κας Καρύδη Μαυρέτας
Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν.
Το διοικητικό συμβούλιο συμφώνησε και αποφάσισε
Ομόφωνα
Εφόσον οι Δ/ντές των δυο σχολείων έκριναν ότι οι ανάγκες για καθαρισμό των σχολείων
τους καλύπτονται από τις δυο καθαρίστριες ΙΔΑΧ,

δε χρειάζεται να προσλάβουμε

καθαρίστρια με σύμβαση έργου.
Να δοθεί απάντηση στο αίτημα της κας Φυτοποπούλου μέσω της δικηγόρου του Δήμου
κας Καρύδη Μαυρέτας

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό

35/2012
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Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως.
Η

Πρόεδρος

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΝΤΑ

Τα μέλη
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