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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Πρόσληψη καθαρίστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου
χρόνου από 1/9/2017 έως 30/6/2018»
Ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας εκπαίδευσης του
Δήμου Κιλελέρ έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (αρθρο243 παρ.4) διοικητική λειτουργία
σχολικών μονάδων.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4186(ΦΕΚ Α΄ 193/17-9-2013) «Καθαρισμός σχολικών
μονάδων».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4076/10-8-2012 (ΦΕΚ 159) άρθρο 6 «Καθαρισμός
σχολικών μονάδων», όπως είχε αντικατασταθεί.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4002/22-8-2011 (ΦΕΚ 18) άρθρο 69 «περί τρόπου
διαδικασίας πρόσληψης των συμβασιούχων καθαριστριών για το σχολικό έτος
2012-2013».
5. Τις διατάξεις του Ν.1892/1990 παρ. 5 του άρθρου 113 όπως ισχύει ύστερα
από την αντικατάστασή του με το άρθρο 36 του Ν, 3699/08 (ΦΕΚ 199/Α΄)
6. Τις διατάξεις του Ν.4407/2016 (ΦΕΚ134Α΄ /27-07016 άρθρο 51)
7. Τις διατάξεις του ν. 4452/17 άρθρο 8
8. Τις εισηγήσεις των διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων και των
Νηπιαγωγείων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
ότι η Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπ/σης Δήμου Κιλελέρ θα προβεί σε πρόσληψη
προσωπικού μιας (1) θέσης με σύμβαση μίσθωσης έργου για το χρονικό διάστημα
από 1/9/2017 έως 30/6/2018 και αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων του
παρακάτω σχολείου, μετά το κενό που δημιουργήθηκε:
- Δημοτικό Σχολείο Μελισσοχωρίου / Νηπιαγωγείο Μελισσοχωρίου Δήμου
Κιλελέρ (1 θέση).
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων,
του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε
καθημερινή βάση.
Όσον αφορά την διαδικασία νέων προσλήψεων:
- Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο σχολείο που αφορά, στην εξωτερική πόρτα
καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας
Εκπ/σης Δήμου Κιλελέρ (Δημαρχείο Δήμου Κιλελέρ).
- Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων θα είναι από Τετάρτη 23
Αυγούστου 2017 μέχρι και την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017 και ώρα
12:00μ.μ.
Οι υποψήφιοι/υποψήφιες, θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις εξής
προϋποθέσεις:
1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να είναι Έλληνες Πολίτες ή να έχουν την ελληνική υπηκοότητα.
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3. Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.
4. Να είναι δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κιλελέρ. Σε περίπτωση που
δεν βρεθεί υποψήφιος /α που να είναι δημότης ή μόνιμος κάτοικος θα επιλεγεί
υποψήφιος που είναι μόνιμος κάτοικος όμορου Δήμου.
5. Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για
κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας φορολογικού έτους 2016. Σε
περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική
βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας.
4. Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας ή Δημοτικότητας.
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από όπου να προκύπτει με
σαφήνεια ο αριθμός των τέκνων που είναι εν ζωή.
6. Για γονείς με τέκνα ή σύζυγο με αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιητικό της
Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα τους που να είναι σε ισχύ.
7. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται ότι α) δεν έχουν καταδικαστεί
και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του
άρθρου 8 του υπαλληλικού Κώδικα, β) ότι έχουν τη φυσική καταλληλότητα
για την άσκηση των καθηκόντων.

Σημείωση: Η σύμβαση της/του καθαρίστριας/στη για το
συγκεκριμένο σχολείο θα συναφθεί εφόσον το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μας
χρηματοδοτήσει για τη θέση αυτή.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως, στο γραφείο της Σχολικής
Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κιλελέρ (Δημαρχείο Δήμου Κιλελέρ
Νίκαια) από 23 Αυγούστου έως 30 Αυγούστου 2017 και κατά τις ώρες 09:00 έως
12:00 μ.μ..
Η Ανακοίνωση, η Αίτηση και τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με
αυτές θα παρέχονται καθημερινά από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής
Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κιλελέρ (Δημοτικό Κατάστημα Νίκαιας) τηλ.
2413 507200/233. κ. Σβερκούλη Ελισάβετ.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν θα υπογράψουν σύμβαση έργου για το χρονικό
διάστημα από 1/9/2017 έως 30/6/2018 και η αμοιβή τους θα καταβάλλεται από τη
Σχολική Επιτροπή.
Οι αποδοχές τους υπολογίζονται βάσει των αιθουσών διδασκαλίας.
Να αναρτηθεί η παρούσα ανακοίνωση στην είσοδο του σχολικού
συγκροτήματος.
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