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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ

ΣΟΧ 1/2020 ΜΕ ΑΡ ΠΡΩΤ
1213/2-12-19 ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δήμου Μα
ραθώνος έχοντας υπόψη
Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν
2 1 90/1 994 Σύσταση ανεξάρτητης αρχής

για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση

θεμάτων διοίκησης ΦΕΚ 28 Α

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
Ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου τριών 3 ατόμων με διάρκεια
σύμβασης μέχρι 8 μηνών με τις κάτωθι
ειδικότητες
1 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
2 ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
3 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΣΤΡΙΑ
ηλικίας από 1 8 έως 65 ετών για την κάλυψη

εποχικών ή παροδικών αναγκών της
ΚΕΔΜΑ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν

την αίτηση με κωδικό έντυπο
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 Λ Μαραθώνος
1 96 Τ.Κ 1 9005 Νέα Μάκρη απευθύνοντας

τη στο Τμήμα Προσωπικού υπόψη

κ Κρυμάνδαλη Νικολάου τηλ επικοινωνίας

22940-69800
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων

ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων

κρίνεται με βόση 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 1 0 ημέρες υπολογιζόμενες
ημερολογιακά και αρχίδι από την επόμενη

ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης
της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της
ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας

μας και στο χώρο των ανακοινώσεων

του δημοτικού καταστήματος του Δήμου

Μαραθώνος εφόσον η ανάρτηση είναι

τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης
στις εφημερίδες Η ανωτέρω προθεσμία

λήγει με την παρέλευση ολόκληρης
της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι
κατά νόμο εξαιρετέα δημόσια αργία ή μη
εργάσιμη τότε η λήξη της προθεσμίας
μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα
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
συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική

σελίδα τη διαδρομή Πολίτες a Έντυπα

a Διαδικασίες a Διαγωνισμών Φορέων

a Op Χρόνου ΣΟΧ γ στα κατά
τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
ΚΕΠ αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση

www.kep.gov.gr απ όπου μέσω

της διαδρομής Σύνδεσμοι a Ανεξάρτητες

και άλλες αρχές a ΑΣΕΠ θα
οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού

τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα
έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της
διαδρομής Πολίτες a Έντυπα a Διαδικασίες

a Διαγωνισμών Φορέων a Op
Χρόνου ΣΟΧ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΔΜΑ
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝ
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