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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για τον καθαρισμό  του Ι.Ε.Κ Πολυγύρου 

 

Το Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου έχοντας υπόψη:  

 

1. Το υπ. αρ. πρωτ.:606/670/48232/Αθήνα,13/09/2013 έγγραφο του Ι.Ν.Ε.Δ.Ι.Β.Ι.Μ,με θέμα: 

«Καθαρισμός Σχολικών Μονάδων-συμβάσεις επιχορήγησης σχολικών επιτροπών»                      

2. Την με αριθ.: 802/171/ 5.9.2013 ψηφισθείσα τροπολογία, σχετικά με τον καθαρισμό των 

σχολικών μονάδων. 

3. Το υπ.αριθμ.πρωτοκ.:149/7-11-2013 έγγραφο του Δ/ντή του Ι.Ε.Κ Πολυγύρου   

4. Την υπ.αριθμ.πρωτοκ.:150/8-11-2013 αίτηση της Αποστολά Σουλτάνας , σύμφωνα με την 

οποία δεν επιθυμεί να αναλάβει εκ νέου τον καθαρισμό του  Ι.Ε.Κ Πολυγύρου  για το 

Σχολ.έτος 2013-14. 

5. Ότι οι ανάγκες καθαριότητας του Ι.Ε.Κ Πολυγύρου, δεν καλύπτονται από προσωπικό 

καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις. 

6. Τις άμεσες και επείγουσες ανάγκες  καθαριότητας Ι.Ε.Κ Πολυγύρου 

                                              

Ανακοινώνει 

 

Την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου  1 καθαριστρή/στριας , για τον  καθαρισμό επτά (7) 

αιθουσών του Ι.Ε.Κ Πολυγύρου  

Διάρκεια σύμβασης : Από την ημερομηνία πρόσληψης έως 30/6/2014. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συνοδευόμενη με τα παρακάτω 

δικαιολογητικά πρόσληψης, στο γραφείο της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

στην κα Γεωργιάδου Μαρία, στο Δημoτικό κατάστημα Πολυγύρου γραφείο 16 (τηλ. 

2371350739).,από  11 /11/2013 μέχρι  και 14/11/2013 και ώρα 2.00μ.μ . 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

 Αίτηση με τα στοιχεία του/της ενδιαφερομένου/νης (αριθμός ταυτότητας, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, 

τηλ.) 

   

                            
            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
             ΝΟΜΑΡΧΙΑ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

               

                ΔΗΜΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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Πληροφορίες:  Γεωργιάδου Μαρία 

Τηλ:  2371350739 
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 Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε περίπτωση αλλοδαπού, 

απαιτείται και άδεια παραμονής), 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης . 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν έχει υπογράψει σύμβαση για καθαριότητα 

με άλλο σχολείο. 

 Βεβαίωση ανεργίας από Ο.Α.Ε.Δ ή Φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας εφόσον υπάρχει. 

 Βεβαίωση του Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι Δημότης 

του Δήμου Πολυγύρου. 

 Εκκαθαριστικό σημείωμα Δ.Ο.Υ, από το οποίο να προκύπτει το εισόδημα του προηγούμενου 

οικονομικού έτους.  

                                           

 

 

                                   Η  Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής 

 

                                                                                 Κυριάκου Ιφιγένεια                          

 


