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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΑΔΑ: 6Α87ΩΛΩ-4Φ4

Κορυδαλλός, 10.06.2019
Αριθμ. Πρωτ.: 12724

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

1.

2.
3.
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Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α’ 28), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (Α΄ 224) και του
άρθρου 64 του Ν. 4590/2019.
Την υπ΄ αριθμ. 42/19.02.2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Λήψη
απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στο Δήμο μας,
ανταποδοτικού χαρακτήρα, με διάρκεια σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες για το έτος 2019».
Το με αριθμ. πρωτ. 26341/9.04.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα:
«Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Κορυδαλλού».
Την με αριθμ. 11238/2019/1/2019 έγκριση από το Α.Σ.Ε.Π. της με αριθμ. 12724/10.06.2019
Ανακοίνωσης του Δήμου μας.
Ανα κοι νώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6)
ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών καθαριότητας του Δήμου
Κορυδαλλού, που εδρεύει στον Κορυδαλλό Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός
θέσης

101

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας

ΔΗΜΟΣ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(εργάτες - συνοδοί
απορριμματοφόρων)

8 μήνες

6

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός θέσης
101

Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/97).
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
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Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)», με σήμανση έκδοσης «12-02-2019», να γίνει στο χώρο των
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κορυδαλλού, καθώς και στην
ιστοσελίδα του.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να
την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Κορυδαλλού, Γρ.Λαμπράκη 240,Τ.Κ. 18122, Κορυδαλλός, απευθύνοντάς την στη Δ/νση
Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προσωπικού (υπόψιν κας Αποστολίδου, τηλ. 2104990415, -416).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με
βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την Κυριακή 23.06.2019 και λήγει την Τρίτη 02.07.2019.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας, στην
ανωτέρω διεύθυνση·β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και γ) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr).
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «1202-2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου
(www.korydallos.gr→Προσλήψεις – Διορισμοί).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
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