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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
Λευκάδας βάσει της 33/2017 Απόφασης της Σχολικής Επιτροπής και της υπ’ αριθ. 
πρωτ. 133/24-08-2017 προκήρυξης, 
ανακοινώνει τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου  για  τον καθαρισμό 
των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λευκάδας για το 
σχολικό έτος 2017-18 (από την πράξη ανάληψης υπηρεσίας κι έως 30/6/2018), ως 
εξής : 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Απαιτούμενος 
αριθμός 

αιθουσών που 
καθαρίζονται 

ημερησίως 

Αριθμός 
απασχολούμενων 

με σύμβαση 
μίσθωσης έργου 

Δημοτικό Σχολείο, Νηπιαγωγείο 

Μαραντοχωρίου 
5 + 2 1 

Νηπιαγωγείο Σύβρου 1 1 

Νηπιαγωγείου Νικιάνας 1 1 

 

Προσόντα: 

 Απαιτούμενο προσόν είναι μόνο η φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων για 
την εργασία αυτή. 
Δικαιολογητικά που απαιτούνται: 
 

1. Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζομένου (παραλαμβάνεται 
από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής). 

2. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για απόδειξη ανεργίας η οποία να έχει εκδοθεί τις 
τελευταίες πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης. 

3. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο με άδεια διαμονής. 
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν την υγεία και τη 

φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων 
της θέσης που επιλέγουν. 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ( για την 
απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων ή μονογονεϊκής οικογένειας). 

6. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης του οικείου δήμου, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της 
Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η 
προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό 
αποδεικνύεται  αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα. 

7. Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2016. 
8. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει συνάψει σύμβαση με άλλο σχολείο. 
9. Παραστατικά προϋπηρεσίας σε θέση καθαριστού. 
10. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της 

ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της 
πολυτεκνικής ιδιότητας. 

 

 



Κριτήρια επιλογής:  

 Τα βαθμολογούμενα κριτήρια επιλογής είναι ο χρόνος ανεργίας, η πολυτεκνική 
και μονογονεϊκή ιδιότητα, το πλήθος των ανήλικων τέκνων και η εμπειρία 
(λεπτομέρειες στην αναλυτική προκήρυξη στη Διαύγεια, την ιστοσελίδα 
www.lefkada.gov.gr “Δήμος » Ανακοινώσεις-Νέα » Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις” και 
στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου). 

 
Προθεσμία – τόπος υποβολής Αιτήσεων 

 Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές έως την 4η του μηνός 
Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 13:00. Η προθεσμία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της 
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας  σε τοπική εφημερίδα ή της ανάρτησής της 
στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη 
της δημοσίευσης στην εφημερίδα. 

 Οι αιτήσεις κατατίθενται στο Δημαρχείο Λευκάδας, στο γραφείο της Σχολικής 
Επιτροπής (τηλ. 2645360579) ώρες 10:00-13:00, ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στη 
διεύθυνση: Δημαρχείο Λευκάδας, Διοικητήριο, Αντ. Τζεβελέκη και Υποσμ. Κατωπόδη, 
Τ.Κ. 31100, Γραφείο Σχολικής Επιτροπής. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 ΚΟΥΡΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
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