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Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ». 
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πξφζζεηε δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Θξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ: 

 



ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΚΔ 

Σξνπνπνηνχκε θαη ζπκπιεξψλνπκε ηε κε αξ. 64321/Γ4/16-5-2008 Θ.Τ.Α 
φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ αξ. 111526/Γ4/10-9-2010 θαη ηζρχεη, σο 
εμήο: 

α) ε παξάγξαθνο 1 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

«1.Ζ αλάζεζε απφ ηε ρνιηθή Δπηηξνπή ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 
εθκεηάιιεπζεο ησλ θπιηθείσλ ησλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ Α/ζκηαο θαη 
Β/ζκηαο Δθπ/ζεο γίλεηαη κφλνλ θαηφπηλ δηαγσληζκνχ ζε ζπλάξηεζε κε : 

α) ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο, 
β) ηελ πξνυπεξεζία ζε κίζζσζε ζρνιηθνχ θπιηθείνπ, 

γ) ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηα ηνπ ηδίνπ ή θαη πξνεξρφκελνπ απφ 
πνιπηεθληθή νηθνγέλεηα, 
δ) ηελ κνλνγνλετθή ηδηφηεηα, 
ε) ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ΔΦΔΣ. 

Ζ κνξηνδφηεζε ζηηο πεξηπηψζεηο α, β, γ, δ, ε γίλεηαη σο εμήο: 

I. Θάζε πξνζθνξά πνιιαπιαζηάδεηαη επί δχν. 

II. Γηα θάζε ρξφλν πξνυπεξεζίαο ζε εθκίζζσζε ζρνιηθνχ θπιηθείνπ 

ππνινγίδεηαη έλα (01) κφξην. Σν ζχλνιν ησλ κνξίσλ ιφγσ 
πξνυπεξεζίαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα νθηψ (08). 

III. Γηα ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηα ππνινγίδνληαη κφξηα σο αθνινχζσο: 

Πνιχηεθλνο ππνςήθηνο εθκεηαιιεπηήο θπιηθείνπ: πέληε (05) κφξηα 
Τπνςήθηνο εθκεηαιιεπηήο θπιηθείνπ πξνεξρφκελνο απφ πνιπηεθληθή 
νηθνγέλεηα: ηξία (03) κφξηα 

IV. Κνλνγνλετθή ηδηφηεηα: ηέζζεξα (04) κφξηα 

V. Πηζηνπνηεκέλνο απφ ηνλ ΔΦΔΣ ππνςήθηνο εθκεηαιιεπηήο θπιηθείνπ: 
επηπιένλ έλα (01) κφξην.» 

VI. Πηζηνπνηεκέλνο είηε κέζσ ΔΟΠΠΔΠ είηε κέζσ ελαιιαθηηθψλ 
ζρεκάησλ (ΔΤΓ): δχν (02) κφξηα 

β) ζηελ παξάγξαθν 2, ζεκείν α) απαιείθεηαη ν φξνο «θνηλνηηθά». 

γ) ε παξάγξαθνο 4 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

«α) Οη ζπκβάζεηο ηζρχνπλ γηα ελλέα ρξφληα, αξρίδνπλ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 
θαη ιήγνπλ ηελ 30ε Ηνπλίνπ ηνπ ελάηνπ έηνπο, ρσξίο θακία πεξαηηέξσ 
παξάηαζε. 

β) Ο εθκεηαιιεπηήο ηνπ θπιηθείνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αλαιάβεη 

ππεξεζία εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. ε 
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ιχεηαη ε ζπλεξγαζία θαη ε ρνιηθή Δπηηξνπή 
θαηαγγέιιεη ηελ ζχκβαζε.» 

δ) ζηελ παξάγξαθν 6 κεηά ην ζεκείν ζ) πξνζηίζεληαη ζεκεία: 

η)πηζηνπνηεηηθφ δεκφζηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε ηδηφηεηα 
γνλέα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, 

ηα)πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΔΦΔΣ 

θαη ην ζεκείν η) αλαξηζκείηαη ζε ηβ). 

ηελ παξάγξαθν κεηά ην ζεκείν ηβ) απαιείθνληαη νη φξνη «θνηλνηηθψλ» θαη 
«θνηλνηηθά». 



ε) ζηελ παξάγξαθν 8 λα απαιεηθζεί απφ ην πξψην εδάθην ε θξάζε « ή ηεο 
θνηλφηεηαο». 

ζη) ε παξάγξαθνο 20 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

«Ζ παξνπζία ηνπ εθκεηαιιεπηή ζην θπιηθείν ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

είλαη απαξαίηεηε. Γχλαηαη λα επηθνπξείηαη απφ πξφζσπν, ην νπνίν ζα 
πιεξνί ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο εξγαζίαο. Σν πξφζσπν ην νπνίν ζα 
ζπλεπηθνπξεί πξέπεη απαξαηηήησο λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 4 (παξ. 1,2,3 θαη 4),7,8 θαη 9 ηνπ λ. 3528/2007 
(ΦΔΘ:26Α/9-2-07), ”Θχξσζε ηνπ Θψδηθα θαηάζηαζεο Γεκνζίσλ 
Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Λ.Π.Γ.Γ.”». 

δ) ε παξάγξαθνο 25 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Σα κηζζψκαηα ησλ ζρνιηθψλ 
θπιηθείσλ απνηεινχλ έζνδν ηεο αξκφδηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζπξάηηνληαη θαη δηαηίζεληαη θαηά ηηο ηζρχνπζεο νηθείεο δηαηάμεηο». 

ε) ε παξάγξαθνο 26 θαηαξγείηαη. 

ζ) ζηελ παξάγξαθν 29 ε θξάζε «κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο εμαεηίαο» 

αληηθαζίζηαηαη απφ ηε θξάζε «κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ ελλέα (09) 
εηψλ». 

η) ε παξάγξαθνο 35 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

«νη ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ θαηαξηηζηεί ή έρνπλ παξαηαζεί θαη ηζρχνπλ 
θαηά ην ρξφλν δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζεο απφθαζεο ζχκθσλα κε ηε 

αξ. 64321/Γ4/16-5-2008 Θ.Τ.Α φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ 
αξ. 111526/Γ4/10-9-2010, παξακέλνπλ ζε ηζρχ». 

Ζ παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 
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