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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΜΟΝΑ∆ΑΣ  ΕΝΙΑΙΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ –ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ   µε έδρα την ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 2017-2018. 

 Η Σχολική Επιτροπή Β΄βαθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Τοπείρου  κατόπιν της υπ΄αρ. 18/2017 

απόφαση του ∆.Σ. αυτης ,προσκαλεί του /τις ενδιαφερόµενους-ες για την πλήρωση µιας 

θέσης καθαριστή /στριας στην ακόλουθη  σχολική  µονάδες του ∆ήµου Τοπέιρου , µε 

σύµβαση µίσθωσης έργου για το διδακτικό έτος 2017-2018, βάσει του άρθρου 49 του Ν. 

4325/2016  όσον αφορά την κάλυψη παγίων αναγκών δηµοσίου χαρακτήρα (καθαρισµός 

αιθουσών διδασκαλίας , γραφείων διευθυντή –διδασκόντων κοινόχρηστων χώρων και 

σχολικών προαυλίων )και του άρθρου 8 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-02-2017) µε το 

οποίο παρατείνεται το καθεστώς της σύναψης συµβάσεων µίσθωσης έργου καθαρισµού των 

σχολικών κτιρίων µέσω των Σχολικών Επιτρόπων. 

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΣΗ 

1 ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 

ΞΑΝΘΗΣ με έδρα ΘΑΛΑΣΣΙΑ 

1 

 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο Εράσµιο   

από την Παρασκευή  29/9/2017 έως την ∆ευτέρα 09/10/2017  τις ώρες 10:00-12:00 π.µ. και 

ορίζονται ως απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής τα εξής :  

1.Αίτηση ενδιαφεροµένου ή ενδιαφεροµένης.  

2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή του 

διαβατηρίου (σε περίπτωση αλλοδαπού απαιτείται και άδεια παραµονής).  

3.Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης του οικείου ∆ήµου, από την 

οποία να προκύπτει ότι είναι δηµότες/ισσες ∆ Τοπείρου. 

 4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης του οικείου ∆ήµου, 

από το οποίο να προκύπτει µε σαφήνεια ο αριθµός των παιδιών του ενδιαφερόµενου ή της 

ενδιαφερόµενης, και αν έχει την επιµέλεια των τέκνων. 

ΑΔΑ: 6ΗΓΦΟΞΟΗ-ΥΜΘ



 5.Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος ∆ΟΥ οικονοµικού έτους 2017.  

6.Πρόσφατη βεβαίωση αντίστοιχου χρόνου ανεργίας του ΟΑΕ∆.  

7.Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια 

της ασφάλισης.  

8.Πιστοποιητικό υγειονοµικής επιτροπής Νοσ/µείου Ξάνθης, για υποψηφίους µε 

αναπηρία τέκνων άνω του 67% (εάν υπάρχει).  

Όπια/ος  προκριθεί  για το έργο καθ/σµού, πριν κληθεί να αναλάβει καθήκοντα 

υποχρεούνται να υποβάλει στη σχολική µονάδα τα εξής πρόσθετα δικαιολογητικά :  

9.Υπεύθυνη ∆ήλωση επικυρωµένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχουν 

καταδικαστεί και δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήµατα του άρθρου 8 

του Υπαλληλικού Κώδικα.  

10.Βεβαίωση από ιατρό παθολόγο ή γενικό ιατρό , για την καταλληλότητα στην 

άσκηση των καθηκόντων τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του Ν. 3584/2007. 

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν τη λήξη της σύµβασης τους αντικαθίστανται µε 

άλλους από τους.             

Πληροφορίες θα παρέχονται από τους το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής : Εράσµιο 

(τηλ.:2541061202)  

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 

καθαριστή/στρια µε σύµβαση µίσθωσης έργου θα αναρτηθεί  στον πίνακα ανακοινώσεων του 

∆ήµου Τοπέιρου και θα δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Τοπείρου καθώς και στην 

∆ιαύγεια. 

 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΟΥ ∆.Σ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 

ΡΟΙ∆ΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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