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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 
 

Ανακοινώνεται ότι η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του 
∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας, πρόκειται να προσλάβει δύο (2) καθαριστές/στριες, µε 
σύµβαση µίσθωσης έργου ορισµένου χρόνου, για τον καθαρισµό των 
παρακάτω Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 

1. 1ο 2/θέσιο ολοήµερο Νηπιαγωγείο Άστρους. 
2. 2ο Νηπιαγωγείο Άστρους . 

Έργο των προσλαµβανοµένων θα είναι ο καθαρισµός των αιθουσών 
διδασκαλίας, των γραφείων διδασκόντων, των κοινόχρηστων χώρων και των 
προαυλίων των παραπάνω Σχολικών Μονάδων. 
 

Οι συµβάσεις µίσθωσης έργου που θα υπογραφούν, θα αφορούν το 
διάστηµα από την ηµεροµηνία υπογραφής των συµβάσεων µέχρι τις 30/06/2016 
 

Οι ενδιαφερόµενοι για τις θέσεις αυτές, πρέπει να υποβάλλουν σχετική 
αίτηση από τις 28-9-2015 έως και τις 30-9-2015, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 
09:00 µέχρι 12:00, στους Προϊσταµένους – ∆ιευθυντές των ανωτέρω Σχολικών 
Μονάδων ή στον υπεύθυνο γραµµατειακής υποστήριξης της Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, κ. ∆ηµήτριο Κουρµπέλη (γραφείο Οικονοµικής 
Υπηρεσίας ),  συνοδευόµενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αίτηση (ειδικό έντυπο θα παραλαµβάνεται από τους Προϊσταµένους – 
∆ιευθυντές των ανωτέρω Σχολικών Μονάδων ή τον υπεύθυνο γραµµατειακής 
υποστήριξης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, κ. Κουρµπέλη 
∆ηµήτριο , γραφείο Οικονοµικής Υπηρεσίας). 
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
3. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1) και εκκαθαριστικό. 
4. Χρονικό ανεργίας ή υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόµενος είναι άνεργος 
κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης. 
5. Υπεύθυνη ∆ήλωση αν ο ενδιαφερόµενος/η, είναι γονέας παιδιού που φοιτά σε 
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ένα από αυτά τα σχολεία. 
6.Υπεύθυνη δήλωση κωλύµατος για την κατάληψη της θέσης (υπόδειγµα 
δήλωσης θα παραλαµβάνεται από τους Προϊσταµένους – ∆ιευθυντές των 
ανωτέρω Σχολικών Μονάδων ή την υπεύθυνο γραµµατειακής υποστήριξης της 
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, κ. Κουρµπέλη ∆ηµήτριο, 
γραφείο Οικονοµικής Υπηρεσίας). 

1. Το σύστηµα µοριοδότησης  µε το οποίο θα αξιολογηθούν όλες οι υποβληθείσες 

αιτήσεις, είναι το ακόλουθο:  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 

1 Εισόδηµα  

7.000,00 ευρώ και κάτω = 5 µονάδες 

7.000,00 - 10.000,00 ευρώ = 4 µονάδες  

10.000,00 - 13.000,00 ευρώ = 3 µονάδες  

13.000,00 – 16.000,00 ευρώ = 2 µονάδες  

16.000,00 – 19.000,00 ευρώ = 1 µονάδα  

19.000,00 και πάνω = 0 µονάδες  

2 
Χρονικό διάστηµα  

ανεργίας  

Μέχρι 4 µήνες = 1 µονάδα 

Μέχρι 8 µήνες = 2 µονάδες  

Μέχρι 12 µήνες = 3 µονάδες  

3 Ανήλικα τέκνα 2 µονάδες για ανήλικο τέκνο  

4 Παιδιά που φοιτούν 

 στη Σχολική Μονάδα 

2 µονάδες για τέκνο που φοιτά στη Σχ.  

Μονάδα. 

5 ΑΜΕΑ (Προστατευόµενα µέλη)  3 µονάδες  

6 Μονογονεϊκή οικογένεια  2 µονάδες  

7 Πολυτεκνία ενδιαφερόµενου  10% επί του συνόλου της παραπάνω  

µοριοδότησης  

 

 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται 
στους Προϊσταµένους – ∆ιευθυντές των ανωτέρω Σχολικών Μονάδων ή τον 
υπεύθυνο γραµµατειακής υποστήριξης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης, κ. ∆ηµήτριο Κουρµπέλη , γραφείο Οικονοµικής Υπηρεσίας ). 
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Η προκήρυξη αυτή να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα 
ανακοινώσεων του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας και στον πίνακα ανακοινώσεων 
των ανωτέρω Σχολικών Μονάδων. 
 
 

Ο Πρόεδρος 

 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης   

 

Πέτρος Σαβούρδος 
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