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           Ο Πρόεδρος της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου  ανακοινώνει ότι 
πρόκειται  να  προσλάβει τρείς (3) καθαριστές/στριες, µε  σύµβαση  µίσθωσης  έργου ορισµένου 
χρόνου,  για τον καθαρισµό των παρακάτω Σχολικών  Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης 
σύµφωνα µε την 74/9-9-2015 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής: 

   2ο  Γυµνάσιο Μοσχάτου  µία (1) θέση για εννέα αίθουσες 
   1ο Γενικό Λύκειο Ταύρου δύο (2) θέσεις για τριάντα αίθουσες. 

          Έργο των προσλαµβανοµένων θα είναι ο καθαρισµός των αιθουσών διδασκαλίας, των 
γραφείων διδασκόντων, των κοινόχρηστων χώρων και των προαυλίων των παραπάνω Σχολικών 
Μονάδων. 
           Οι συµβάσεις µίσθωσης έργου που θα υπογραφούν, θα αφορούν το διάστηµα από την 
ηµεροµηνία υπογραφής των συµβάσεων µέχρι τις 30/06/2016  
 

    Καλεί τους ενδιαφερόµενους να δηλώσουν ενδιαφέρον. 
 
Α.  Προσόντα:    
Απαιτούµενο προσόν είναι η φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων για την εργασία αυτή, η 
ανάλογη εµπειρία στο αντικείµενο καθώς και η εντοπιότητα. 

Β.  ∆ικαιολογητικά συµµετοχής είναι : 

1) Έγγραφη αίτηση µε πλήρη στοιχεία του διαγωνιζοµένου. 
2) Αντίγραφο  Αστυνοµικής ταυτότητας . 
3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
4) Βεβαίωση µονίµου κατοικίας  (∆ηµότης και κάτοικος του ∆ήµου  Μοσχάτου -Tαύρου). 
5) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει συνάψει σύµβαση µε άλλο σχολείο. 
6) Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σηµειώµατος της εφορίας .  
7) Κάρτα Ανεργίας ή βεβαίωση Ο.Α.Ε.∆. 
8) Έγγραφη πιστοποίηση σε περίπτωση προστατευοµένου µέλους Α.Μ.Ε.Α (µέσα στην οικογένεια). 
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9) Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι    
    φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήµατα του άρθρου 8 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007)     
    υπαλληλικού  κώδικα. 
10) Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που θα βοηθήσει στην πρόσληψη. 
      
   Τα οποία θα αξιολογήσει η αρµόδια επιτροπή πρόσληψης καθαριστριών. 
  
Γ. Η µοριοδότηση για τα κοινωνικά & οικονοµικά κριτήρια έχει ως εξής : 
 
1. Εντοπιότητα (∆ηµότης και κάτοικος  του ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου ) 20 µόρια. 
2. Ανεργία ανά 6 µήνες 5 µόρια . 
3. Οικογενειακή κατάσταση : 

-                                             1 παιδί 5 µόρια 
-                                             2 παιδιά 10 µόρια 
-                                             3 παιδιά 20 µόρια 
-                                             Από 4 παιδιά και πάνω 5 µόρια για κάθε παιδί. 

4. Εισόδηµα έως 5.000 € 10 µόρια. 
5. Μονογονεική οικογένεια µε την επιµέλεια των παιδιών 10 µόρια. 
6. Προστατευόµενο µέλος Α.Μ.Ε.Α µέσα στην οικογένεια 5 µόρια. 

 
         Οι ενδιαφερόµενοι για τις θέσεις αυτές, πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση από Πέµπτη 
1-10-2015 έως και ∆ευτέρα 5-10-2015, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 09:00 µέχρι 12:00 στο 
Γραφείο της ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής Κοραή 36 & Αγ. Γερασίµου  ∆ηµαρχείο Μοσχάτου 
1ος όροφος κ. Ρήγα .                                                                                             
Η προκήρυξη αυτή να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και 
στον πίνακα ανακοινώσεων των ανωτέρω Σχολικών Μονάδων. 
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