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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ulf αριθμ ΣΟΧ 1/2020
Για τηνπρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση

απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

για ανάγκες καθαριότητας
άρθρα 21 του Ν 2190/1994 όπως ισχύει 63 του Ν 4430/2016 25 παρ 9 του Ν 4440/2016 και 64 του Ν 4590/2019

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωηκούδικαωυ ορισμένου χρόνου συνολικά έξι 6 ατόμων νια τ
σεωνγια τις ανάγκες καθαριότητας του Εθνικού Κέντρου Αμεσης Βοήθειας που εδρεύειστην Αθήνα του Νομού Αττικής καισυγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία
έδρα ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων βλ.ΠΙΝΑΚΑΑ με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα βλ.ΠΙΝΑΚΑΒ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ανά κωδικό θέσης

κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Αιάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

100 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ Ε.Κ.Α.Β

Αθήνα
Δ Αθηναίων
Ν ΑΤΤΙΚΗΣ

υ.ε προσωπικου
καθαριότητας

Από την υπογραφή της
σύμβασης και έως 12

μήνες
5

101
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ

ΒΟΗΘΕΙΑΣ Ε.Κ.Α.Β Γραφείο
Αεροδιακομιδών

Ελευσίνα
Δ Ελευσίνας
Ν ΑΤΤΙΚΗΣ

υ.ε προσωπικου
καθαριότητας

Από την υπογραφή της
σύμβασης και έως 12

μήνες
1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ανά κωδικό θέσης

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών

και
λοιπά απαιτούμενα τυπικά λ τυχόν πρόσθετα προσόντα

100 101 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ 2 του Ν.2527/1997

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Υποβολή αιτήσεωνσυμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ασεπ Σ0Χ.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
Τέρμα Οδού Υγείας Λ Μεσογείων Τ Κ 11527 Αθήνα απευθύνοντας την στο Τμήμα της Γραμματείας υπόψη κας Δημητριάδου τηλ επικοινωνίας 2132143304
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος
μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα 10 ημέρες υπολογιζόμενες ημερολογιακά και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο κατάστημα της κεντρικής υπηρεσίας μας στο Γραφείο Αεροδιακομιδών και στο χώρο των ανακοινώσεων των
δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων και Ελευσίνας στους οποίους αυτά εδρεύουν 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
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία γιαόλες ης κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης
ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία σύμφωνα με τα ανωτέρω
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 à'Evnina Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à 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 à Ανεξάρτητες και άλλες
αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής Πολίτες à'Evruna
Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Op Χρόνου ΣΟΧ
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