
Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Νικήσιανη, 30/06/2020

Νικήσιανης                                                                       Αρ. Πρ. 100

                                                         

                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν
2.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως
ορίσθηκε  με  την  παρ.  5  του  άρθρου  24  του  Ν.  3613/2007,  περί  μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων του Προέδρου και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Τις διατάξεις του Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130/τ.Α΄/2007) και στη συνέχεια με το 
άρθρο 36 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄/2-10-08) «Καθαρισμός Σχολείων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης».
4.Τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. πρωτ. 8440/24-2-2011 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α. Η.Δ. που 
αφορά την λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών

θα προβεί  σε  πρόσληψη ενός/μίας  (1)  καθαριστή /  καθαρίστριας,  με   σύμβαση
μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου με μειωμένο ωράριο. Η διάρκεια της σύμβασης
είναι  δέκα (10) μήνες ,  από  1/9/2020 έως  30/6/2021. Οι  μηνιαίες ακαθάριστες
αποδοχές  καθώς  και  οι  αντίστοιχες  ασφαλιστικές  και  εργοδοτικές  εισφορές,
ορίζονται με βάση τις αίθουσες κλασικού και ολοημέρου.

Είδος έργου: Ο καθαρισμός των συνολικών αιθουσών διδασκαλίας του σχολείου
που λειτουργούν στα χρονικά πλαίσια του κανονισμού ωρολογίου προγράμματος του
σχολείου, των γραφείων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων
του σχολείου.

Τρόπος και χρόνος καθαρισμού:α) Καθημερινός άψογος καθαρισμός αμέσως μετά
τη λήξη της σχολικής εργασίας.β) Γενικός καθαρισμός όταν αρχίζει το σχολικό έτος
και κατά τις διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα.γ) Συμμόρφωση της καθαρίστριας
με τις υποδείξεις του/της Διευθυντή / ντριας του Σχολείου

                                                    ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση με τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου
2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
4. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ
5. Εκκαθαριστικό της Εφορίας (τελευταίο)
6. ΙΒΑΝ φωτ/φο λογαριασμού τράπεζας



7. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
8. Κάρτα παραμονής για αλλοδαπούς

Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν αυτοπροσώπως στην Σχολική
Επιτροπή στο Δημαρχείο Ελευ/πολης  από 30-6-2020 έως 10-7-2020 και κατά τις
ώρες 8:00   έως  14:00

Η Ανακοίνωση, η Αίτηση και τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με αυτές
θα παρέχονται από το σχολείο, καθώς και από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής,
(τηλ: 2592350033).


