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Προκήρυξη πρόσληψης καθαριστή/στριας για το  1

ο
 Γυμνάσιο Κιλκίς 

 

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κιλκίς , έχοντας 

υπόψη την υπ'αριθμ. 37/2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου , για την πρόσληψη 

καθαριστή/στριας με σύμβαση μίσθωσης έργου για το 1ο Γυμνάσιο Κιλκίς , προκηρύσσει 

μία (1) θέση καθαριστή/στριας για τον καθαρισμό της παραπάνω σχολικής μονάδας. 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

1. Αίτηση. 

2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Εκκαθαριστικό (τελευταίου έτους) , ή Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής 

φορολογικής δήλωσης. 

5. Υπεύθυνη δήλωση (για κατάθεση αίτησης σε μία σχολική μονάδα). 

6. Υπεύθυνη δήλωση (φυσικής καταλληλότητας) . Για την κατάσταση υγείας των αιτούντων θα 

υποβάλλεται Υ.Δ. που εάν αποδειχθεί στην πορεία ψευδής, θα υπόκεινται στις κυρώσεις που 

προβλέπει η νομοθεσία περί υποβολής ψευδούς Υ.Δ.. 

7. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου. 

8. Υπεύθυνη δήλωση περί της διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. 

 

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης και Αίτησης, μπορεί να ζητηθεί από την σχολική μονάδα. 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Πιστοποιητικό υγείας από Δημόσιο Φορέα (παθολόγο – ψυχίατρο). 

2. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας. 

 

Η μοριοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια : 

1.Οικογενειακό εισόδημα 

α. από 0 € έως 2.000 €   - 150 μόρια 

β. από 2.001 € έως 5.000 €  - 100 μόρια 

γ. από 5.001 € έως 10.000 €   - 50 μόρια 

δ. από 10.001 € και πάνω       - 0 μόρια 

 

2. Αριθμός Ανήλικων και σπουδαζόντων τέκνων 

50 μόρια για κάθε ανήλικο παιδί ή παιδί που σπουδάζει (βάσει βεβαίωσης της σχολής 

φοίτησης) 



  

 

 

3. Μονογονεϊκή οικογένεια 

Για κάθε ανήλικο ή σπουδάζων παιδί 100 μόρια. 

 

4. Πολύτεκνοι- Τέκνα πολυτέκνων 

200 μόρια 

 

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτές , αυτοπροσώπως , 

στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων , από την Δευτέρα 17-09-2018 έως και την Δευτέρα 

24-09-2018 κατά τις  ώρες 09.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. , όπου και θα πρωτοκολλούνται. 

 

Την Τετάρτη 26-09-2018  και ώρα 14.00 μ.μ. θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κιλκίς μαζί με τον εκάστοτε 

Διευθυντή της σχολικής μονάδας για την αποσφράγιση , έλεγχο και μοριοδότηση των 

υποβαλλόμενων αιτήσεων προκειμένου να γίνει η επιλογή για την πρόσληψη καθαριστή/στριας. 

            

 

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. 

Τσελέκη Γεωργία 


