
 

 

 

Ελληνική Δημοκραηία                                                                          

Νομός Λακωνίας 

ΝΠΔΔ τολική Επιηροπή                             Aρ.πρωη.   31 

Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης                             Γύθειο: 20/8//2019 

Δήμοσ Αναηολικής Μάνης 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η 

 

    H ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο ζα πξνβεί ζε πξόζιεςε 

πξνζσπηθνύ, κίαο θαζαξίζηξηαο κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαη αληηθείκελν ηνλ 

θαζαξηζκό ησλ ρώξσλ ηνπ ζρνιηθνύ θηηξίνπ Γενικού Λσκείοσ Γσθείοσ , γηα ην ζρνιηθό έηνο   (2019-2020) 

κεηά από θελό πνπ δεκηνπξγήζεθε . 

   Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηνλ θαζαξηζκό ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο, ησλ γξαθείσλ θαη όισλ ησλ 

θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ηνπ ζρνιείνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε. Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ νη ηνπαιέηεο επηβάιιεηαη 

λα θαζαξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εκέξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ σξαξίνπ, δειαδή θαηά ηηο 

ώξεο 08:00-14:00. 

   Οη ππνςήθηνη/θηεο  ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα θάησζη γεληθά πξνζόληα : 

1. Να έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ. 

2. Να έρνπλ ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ. 

3. Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί θαη λα κελ είλαη θπγόπνλνη ή θπγόδηθνη γηα θαλέλα από ηα αδηθήκαηα 

ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα. 

  Η ζεηξά θαηάηαμεο ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηα αθόινπζα θξηηήξηα :  

 Υξόλνο αλεξγίαο. 

 Πνιύηεθλνο ή ηέθλν πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο. 

 Αλήιηθα ηέθλα. 

 Γνλέαο ή ηέθλν κνλνγνλετθώλ νηθνγελεηώλ. 

 Πξνζηαηεπόκελν κέινο κε αλαπεξία άλσ ησλ 67%. 

 Οηθνγελεηαθό Δηζόδεκα. 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

1. Αίηεζε. 

2. Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 

3. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

4. Οη γνλείο θαη ηα ηέθλα κνλνγνλετθώλ νηθνγελεηώλ επηπιένλ ζα θαηαζέηνπλ  ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

5. Πηζηνπνηεηηθό Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα πξνζηαηεπόκελν κέινο κε αλαπεξία άλσ ησλ 67%. 

6. Τπεύζπλε δήισζε κε ηελ νπνία λα δειώλεηαη ε θπζηθή θαηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθόλησλ. 

7. Τπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα δειώλεηαη όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί θαη όηη δελ είλαη  

θπγόπνλνη ή θπγόδηθνη γηα θαλέλα από ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα. 

8. Βεβαίσζε ρξόλνπ αλεξγίαο από ηνλ ΟΑΔΓ. 

9. Δθθαζαξηζηηθό. 

 

Η πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ζα είλαη κέρξη ηελ 23/8/2019  θαη ζην γξαθείν ηεο 

ρνιηθήο Δπηηξνπήο (θηίξην Γεκαξρείνπ Γύζεην,   θα. Βαζηιηθή Μπαθή  ηει. επηθνηλσλίαο 27333 

60347). 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 

 


