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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
Κεντρικών Τζουµέρκων έχοντας υπόψη:
•
•
•
•
•
•

•
•

του ∆ήµου

Άρθρο 243 Ν.3463/06
Άρθρο 65 του Ν.3852/2010
Άρθρο 113 του Ν.1892/90 όπως ισχύει
Άρθρο 36 του Ν.3699/08 καθαρισµός Σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης
Υπουργική απόφαση 2/18254/0022/34-2008 ΦΕΚ 672 τεύχος Β/174-2008),
( καθορισµός αµοιβής για τον καθαρισµό των σχολείων)
Τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 113του Ν1892/90, της παραγρ. 15 του
αρθρ. 5 του Ν.1894/90 και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τις συµβάσεις
έργου
Το αριθµ 606/670/48232 έγγραφο του Ιδρύµατος Νεολαίας και δια βίου µάθησης
Την αριθµ 4/2016 Απόφαση της Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου
Κεντρικών Τζουµέρκων
Προκηρύσσει

Την πλήρωση µιας (1) θέσης καθαρίστριας για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας
της σχολικής µονάδας ∆ηµοτικού Σχολείου Αγίου Χαράλαµπου ∆.Κ. Κάτω Αθαµανίου για
το υπόλοιπο του διδακτικού έτους 2015-2016, λόγω παραίτησης της έως τώρα
καθαρίστριας της σχολικής µονάδας.
Α/Α
1

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
∆ηµοτικό Σχολείο Άγιου Χαράλαµπου

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΘΕΣΗ

ΣΜΕ

ΜΙΑ(1)

Έργο της προσληφθείσας θα είναι ο καθαρισµός των αιθουσών διδασκαλίας, του
γραφείου των διδασκόντων, των κοινοχρήστων χώρων και του προαυλίου της παραπάνω
σχολικής µονάδας.

Η σύµβαση µίσθωσης έργου που θα υπογραφεί, θα αφορά το διάστηµα από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µέχρι τις 30/06/2016.
Οι ενδιαφερόµενοι για τη θέση αυτή, θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση έως
και τις 06/05/2016 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στον υπεύθυνο υπάλληλο
γραµµατειακής υποστήριξης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης κο
Κουτσούκη Ιωάννη, συνοδευόµενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
•
•
•
•
•
•

Αίτηση
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Αντίγραφο Ε1 και εκκαθαριστικού 2015
Βεβαίωση χρόνου ανεργίας
Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει η ενδιαφερόµενη υπογράψει σύµβαση για
καθαριότητα µε άλλο σχολείο

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στον
κο Κουτσούκη Ιωάννη τηλ. 2685360228 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Η προκήρυξη αυτή να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων
του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων και στον πίνακα ανακοινώσεων της ανωτέρω σχολικής
µονάδας.

Η πρόεδρος
της Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής
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