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ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ  
∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆/ΘΜΙΑΣ    Αρ.Πρωτ.:117/11.08.2017 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ Β.ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

 

Ανακοινώνεται ότι η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Βόρειας 

Κυνουρίας σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 36/2017 Α.∆.Σ. πρόκειται να προσλάβει τρεις (3) 

καθαρίστριες  µε σύµβαση µίσθωσης έργου για τον καθαρισµό των κάτωθι Σχολικών 

Μονάδων: 1).Γυµνάσιο Άστρους, 2).Γενικό Λύκειο Άστρους και 3).ΕΠΑΛ Άστρους.  

Έργο των προσλαµβανοµένων θα είναι ο καθαρισµός των αιθουσών διδασκαλίας, των 

γραφείων διδασκόντων, των κοινοχρήστων χώρων και των προαυλίων των παραπάνω 

σχολικών µονάδων.  

Η σχέση εργασίας θα είναι µε σύµβαση µίσθωσης έργου από 01-09-2017 έως 30-06-

2018.   

Οι ενδιαφερόµενοι για τις θέσεις αυτές πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από τις 21-08-2017 

έως και τις 25-08-2017 τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες στην Οικονοµική Υπηρεσία του 

∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας: 

Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

1. Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας. 

2. Αντίγραφο του τελευταίου  εκκαθαριστικού σηµειώµατος της εφορίας . 

3. Βεβαίωση µονίµου κατοικίας.  

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

5. Απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου . 

6. Βεβαίωση ανεργίας. 

7. Βεβαίωση πολυτεκνίας (για όσους υποψηφίους είναι πολύτεκνοι) . 

8. Βεβαίωση ΑΜΕΑ (για όσους υποψηφίους ανήκουν σε αυτή την κατηγορία ή έχουν 

τέκνο ΑΜΕΑ ) 

9.Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία να δηλώνεται η υγεία και η  φυσική καταλληλότητα 

για την άσκηση των καθηκόντων. 

10.Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν 

είναι φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήµατα του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα. 

11. Βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα που να προκύπτει η διάρκεια της 

ασφάλισης ή Βεβαίωση του οικείου φορέα που να προκύπτει η ασφάλιση για όσους 

έχουν υπηρεσία στο δηµόσιο. 
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12. Βεβαίωση φορέα για όσους έχουν προϋπηρεσία σε σχολεία.  

ΓΕΝΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη  

διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

Για την κατάταξη των υποψηφίων θα χρησιµοποιήσουµε τα κριτήρια του ΑΣΕΠ για τις 

συµβάσεις µίσθωσης έργου. 

Η προκήρυξη αυτή θα δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου  και στον πίνακα 

ανακοινώσεων του ∆ήµου καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων των σχολικών µονάδων 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας. 

    

Η Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

 

 

  Τσιώρου-Κολοβού Παναγιώτα 


