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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ.

Ανακοινώνεται ότι η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου
Πωγωνίου αφού έλαβε υπόψη:
1.Τις διατάξεις των άρθρων 103,72,266,267 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/2010) Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης»
2. Της διατάξεις της µε αριθµ. 8440/24-2-2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η∆.
«Καθορισµός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθµιση Οικονοµικών Θεµάτων
αυτών» ΦΕΚ 318/2011
3. Τις διατάξεις των άρθρων 209,240,243 του Ν3463/2006 «Κύρωση ∆ήµων και
Κοινοτήτων»
4. Την 9/2019 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής για την πρόσληψη καθαρίστριας στο
∆ηµοτικό Κεφαλοβρύσου, και την διενέργεια διαγωνισµού.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση

µίας (1) θέσης καθαρίστριας

µε σύµβαση µίσθωσης έργου ορισµένου

χρόνου για τον καθαρισµό της παρακάτω Σχολικής Μονάδας Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

∆ηµοτικό Κεφαλοβρύσου
Έργο του Προσλαµβανόµενου θα είναι ο καθαρισµός των αιθουσών διδασκαλίας των
γραφείων διδασκόντων των κοινόχρηστων χώρων και των προαύλιων της παραπάνω
Σχολικής Μονάδας.
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Η σύµβαση µίσθωσης έργου που θα υπογραφεί θα αφορά το διάστηµα από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης έως 30/6/2021 ( δύο έτη)
Οι ενδιαφερόµενοι για τη θέση αυτή πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση από 12/8/2019
έως και 16/8/2019 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 09:00 µέχρι και 12:00 στον
υπάλληλο γραµµατειακής υποστήριξης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης συνοδευόµενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας
3.Αντίγραφο
φορολογικής
∆ήλωσης
(Ε1)
και
πρόσφατο
Εκκαθαριστικό σηµείωµα της Εφορίας.
4.∆ελτίο Ανεργίας σε ισχύ
5.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.
6.Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία να δηλώνεται η φυσική
καταλληλότητα των ιδίων.
7.Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόµενος δεν έχει υπογράψει
σύµβαση για καθαριότητα σε άλλο σχολείο.
Ότι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο.
Η πρόσληψη θα γίνει µε κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια
Η παρούσα προκήρυξη θα δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, στον πίνακα
ανακοινώσεων του ∆ήµου και στους πίνακες ανακοινώσεων της Σχολικής µονάδας.
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