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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ un αριθμ ΣΟΧ 1/2020
νια τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
άρθρο 21 του Ν 2190/1994 onus ισχύει και άρθρο όγδοο του Ν 4506/2017

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την ηρόοληψη με ούμβαοη epyadas ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δεκαπέντε 1 5
ατόμων για τπν κάλυψη αναγκών καθαριότηταε του Υπουργείου Εργασίαε και Κοινωνικών Υποθέσε¬
ων που εδρεύει στην Αθήνα Δ Αθηναίων του Νομού Αττικήβ βλ ΠΙΝΑΚΑ Α με τα αντίστοιχα απαιτούμενα
τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα βλ ΠΙΝΑΚΑ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
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6 Εμπειρία ενόε 1 τουλάχιστον έτουε στον τομέα τπε καθαριότπταε

τυχόν πρόσθετα προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίαε από 1 8 έωε 65 ετών
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των προσόντων tous Tns εμπειρίαε tous καθώε και των λοιπών ιδιοτήτων
tous οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020
η οποία είναι αναρτημένη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου EpYoafas και Κοινωνικών
Υποθέσεων wyyw seperet.gr και στα καταστήματα ms Κεντρικήε Υπηρεσίαε του Υπουργείου καθώε
και από το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάοεων εργασίαβ Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ ΠΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ Φα
ΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ άρθρο 2 1
του Ν 2190/1994 όπωε ισχύει 25 παρ 9 του Ν 4440/2016 όρθρο 64 του Ν 4590/20 19 και άρθρο
όγδοο του Ν 4506/2017 με σήμανση εκδοσηε 02-1 2-201 9
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να
την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ypekyp.soh@ypakp.gr
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία Tns υπηρεσίαε pas στην ακόλουθη διεύθυνση
Υπουργείο Εργασ-as και Κοινωνικών Υποθέσεων Σταδίου 29 Τ.Κ 10110 Αθήνα απευθύνοντάε την
στη Διεύθυνση Υποοτήριξηε Ανθρώπινου Δυναμικού Υπηρεσιών un όψιν κ Β Γεωρνακάκη ή κ Γ
Ευστάθιου τηλ επικοινωνίαε 213-1516218 213 1516131 αντίστοιχα
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με 8άσπ την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
και στην περίπτωση αποοτολήε των αιτήσεων ταχυδρομικοί το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται
με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελοε αποστολήε ο onoios μετά την αποσφρόγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων
Η αίτηση συμμετρχήε που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται
υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή Ανυπόγραφεε αιτήσειε δεν γίνονται δεκτέε
Η προθεσμία υηοβολήβ των αιτήσεων είναι δέκα 10 ημέρεβ υπολογιζόμενε s ημερολογιακά
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα τπε τελευταίας δημοσίευσης ms παρούσαε oris εφημερί
δεε πανελλαδικήε κυκλοφορίας Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρηβ ms τε
λευταίαε ημέραε και εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα δημόσια αργία ή μη εργάσιμη τότεηλή
ξη ms προθεσμίαε μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων α στο δικτυακό τόπο Tns υπηρεσίαθ
μαε www.sepenet.gr ßjoro δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ www.asep.gr και συγκεκριμένο ακολουθώ
νταε από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή Πολίτεε Έντυπα Διαδικασιεε
Διαγωνισμών Φορέων
Ορ Χρόνου ΣΟΧ γ στα κατά τόπουε Κέντρα Εξυπηρέτησηε Πολιτών ΚΕΠ αλλά και στην
tous διεύθυνση www.kep.gov.gr απ όπου μέσω ms διαδρομήε Σύνδεσμοι
Ανεξάρ
τητεε και άλλεε αρχέε ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
και από εκεί θα έχουν πρόσΒαση στα έντυπα μέσω τηε δισδρομήε Πολιτεε Έντυπα Διαδικασιεε
Ορ Χρόνου ΣΟΧ
Διαγωνισμών Φορέων
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
δικαιολογητικά

ηλεκτρονική

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

