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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την πρόσληψη τριών(03) καθαριστριών με Σύμβαση Μίσθωσης Εργου για την 
καθαριότητα Σχολείων Α/ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τεμπών 

Η α/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Τεμπών ,λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του αρθρ. 51 παρ.2 του Ν.4077/27/7/2016 «Ρύθμιση θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Αμυνας και άλλες διατάξεις» 

2. Την υπάριθμ. 2/18254/0022/3-4-2008 Κοινή Απόφαση των ΥπουργώνΟικονομίας 
και Οικονομικών και Υπουργού Εθνικής Παιδείας  κ  Θρησκευμάτων(ΦΕΚ 672/17-4-
2001τ.Β΄) «Τροποποίηση την υπ΄αρίθμ.2/51692/022/4-9-2007απόφασης, περί 
καθορισμού αμοιβής καθαριστριών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης με σύμβαση μίσθωσης έργου» 

3. Την υπ αριθμ. …12/2017………….απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου τηΑ/θμιας 
Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

Την πρόσληψη  τριών (03) καθαριστριών με Σύμβαση Μίσθωσης Εργου για διάρκεια 10 
μηνών με αντικείμενο την καθαριότητα τριών Σχολείων της Α/θμιας Εκπαίδευσης του 
Δήμου Τεμπών και συγκεκριμένα: 

α/α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
1 Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Συκουρίου 1 
2 Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αιγάνης 1 
3 Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Καλοχωρίου 1 

 

Η  αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή η οποία ορίσθηκε για τον 
λόγο αυτό. 



Οι αίθουσες και το ωράριο εργασίας θα καθοριστούν με την υπογραφείσα  μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών Σύμβαση μίσθωσης έργου . 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 

Η πρόσληψη θα γίνει με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (μονογοενεϊκή  οικογένεια, τέκνο 
μονογονεϊκής, αναπηρία προστατευομένου τέκνου, κ.α.) 

1. Να είναι   Έλληνες πολίτες. Δικαίωμα συμμετοχής  έχουν και πολίτες άλλων Κρατών-
Μελών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (Ν. 2431/1996) ή Βορειοηπειρώτες ή Ομογενείς. 

2. Να  έχουν υγεία και την φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση 
των καθηκόντων της θέσεως για την οποία υποβάλουν αίτηση. 

Β.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

1. Έγγραφη αίτηση με πλήρη τα στοιχεία του αιτούντος (το έντυπο θα το 
παραλαμβάνουν από το Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής της Α/θμιας Εκπαίδευσης 
του Δήμου Τεμπών) στο Μακρυχώρι  ,  Πληροφορίες   από την κ. Μ.Σαρμαντά  τηλ. 
2495350416. 

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής Ταυτότητας 
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
4. Πιστοποιητικό εντοπιότητας 
5. Εκκαθαριστικό εφορίας 
6. Βεβαίωση  μονίμου κατοικίας ή αντίγραφο λογ/σμού  από το οποίο προκύπτει η 

κατοικία 
7. Βεβαίωση ανεργίας 
8. Υπεύθυνη  Δήλωση, με την οποία να δηλώνεται  ότι δεν έχουν καταδικασθεί και δεν 

είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για καθένα από τα αδικήματα του αρθρ.8 του 
Υπαλληλικού Κώδικα/αρθρ.16 του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων( το 
έντυπο δίνεται από την Υπηρεσία) 

Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή  τους  στο Δημαρχείο Τεμπών στο 
Μακρυχώρι  καθημερινά  από 17/8/2017 μέχρι και τις 23/8/2017 πέντε (05) εργάσιμες  
ημέρες. 

Δικαίωμα  υποβολής ένστασης έχουν  οι ενδιαφερόμενοι μετά την  ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων  από την επιτροπή που  έχει ορισθεί για τον λόγο αυτό. 

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στο SITE  του Δήμου Τεμπών και στις Δημοτικές Ενότητες. 

 

       Η Πρόεδρος 

                   Ζησάκη Ξανθή 


