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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Καβάλα,12-11-2018 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ     Αριθ. Πρωτ.:1614 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Ν.Π.∆.∆. «ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ»                              

Ταχ. ∆/νση : Παλαιολόγου 9 

Ταχ. Κώδικας : 65403                                                    

Πληροφορίες : Τελίδης Περικλής                        

Τηλέφωνο: 2513500249                                       

Fax : 2513500278 

Email:schools@dkavalas.gr                      

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ (1) 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ / ΣΤΡΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΧΟΛΕΙΟ: 

 
1. Μία θέση καθαριστή/στριας στο 10ο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Καβάλας. 

 

Ο Πρόεδρος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

του ∆ήµου Καβάλας έχοντας υπόψη : 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν.1892/1990 

            2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.3870/2010 

            3. Τις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν.4547/2018  

4.Την υπ΄αριθµ.73/2018 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

 Την ανάγκη κάλυψης της καθαριότητας από ένα (1) καθαριστή ή 

καθαρίστρια µε σύµβαση µίσθωσης έργου για τα σχολικά έτη 2018 – 2019 

και 2019 - 2020 στο σχολείο: 

 

� Μία θέση καθαριστή/στριας  στο 10ο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Καβάλας. 

 Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 

 Οι αίθουσες και το ωράριο εργασίας θα καθοριστούν µε την 

υπογραφείσα µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών Σύµβαση Μίσθωσης Έργου.  
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Α.   ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 

 

� Να είναι Έλληνες πολίτες. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν και πολίτες 

άλλων Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ν.2431/1996) ή 

Βορειοηπειρώτες ή Οµογενείς. 

� Να έχουν υγεία και την φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει 

την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως για την οποία υποβάλουν την 

αίτηση.  

� Να είναι µόνιµοι κάτοικοι της ∆ηµοτικής Ενότητας στην οποία εδρεύει 

το σχολείο για το οποίο επιθυµούν να υποβάλουν αίτηση. 

 

Β.        ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 

 

� Έγγραφη αίτηση µε πλήρη τα στοιχεία του. 

� Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας. 

� Βεβαίωση µονίµου ή φωτοαντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΚΟ από τον οποίο   

να προκύπτει η κατοικία. 

� 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 αδίκηµα.  

� Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία να δηλώνεται ότι δεν εργάζεται σε 

άλλον ιδιωτικό ή δηµόσιο φορέα. 

� Αντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος  (Ε1) 

και εκκαθαριστικού σηµειώµατος χρήσης 2018. 

� Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

 Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 12-11-2018 έως 

και 13-11-2018, µέχρι τις 15:00, στα γραφεία της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Καβάλας, 

Παλαιολόγου 9 -Καβάλα. 
                                  

 

                                                                                          Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                                                                             Της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

                                                                                Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

 

                                                                              

 

 

                                                                                    Τελίδης Περικλής 
 

                                                               

                    

 


