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Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πετρούπολης

Ανακοινώνει

την πρόθεσή της να προσλάβει για το σχολικό έτος 2017-2018, τρεις καθαρίστριες για τις
ανάγκες καθαρισμού των σχολείων, με σύμβαση μίσθωσης έργου.
Συγκεκριμένα: 

 4ο Νηπιαγωγείο Πετρούπολης, 
 7ο Νηπιαγωγείο Πετρούπολης, 
 8ο Νηπιαγωγείο Πετρούπολης, 
 10ο Νηπιαγωγείο Πετρούπολης, 
 14ο Νηπιαγωγείο Πετρούπολης,  
 5ο Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στο γραφείο της Σχολικής 
Επιτροπής, Κρήτης 2, ως την Παρασκευή 15-9-2017 στον 2ο Όροφο.

Η πρόσληψη θα γίνει με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια κι ορίζονται:

Α. Γενικά προσόντα:

1.  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ως 55 ετών.
2. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση 

των καθηκόντων της θέσεως που επελέγησαν.
3. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πετρούπολης.

Β. Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής: 

1. Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του υποψηφίου.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
με άδεια παραμονής.



3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας έτους 2016.
4. Φωτοαντίγραφο Ε1 εφορίας για το 2016.
5. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για
υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν με βεβαίωση σπουδών.
7. Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής
οικογένειας.
8. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
9. Πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής Νοσοκομείου, για αναπηρία τέκνων άνω του 67%.
10. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα των ιδίων για
την άσκηση των καθηκόντων και ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν είναι φυγόποινοι ή
φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα υπογραφεί θα αφορά το διάστημα από την 
υπογραφή της μέχρι και τις 30-06-2018. 

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στα ανωτέρω σχολεία, στην ιστοσελίδα του 
Δήμου και στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών καταστημάτων.

O Πρόεδρος της Δημοτικής Σχολικής
       Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

               Εμμανουήλ Ραγκούσης


