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Ο.ΚΑΑ A.E
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΕΝΝΕΝΤΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ανά κωδικό θέσης
Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα τυπικά τυχόν πρόσθετα προσόντα
α Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας
β Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός 1 έτους στο συντονισμό και την εποπτεία/επίβλεψη συνεργείων
ομάδων καθαριότητας
α Δεν απαιτείται τίτλος σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
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β Εμπειρία ενός

Κωδικό
θέση

ΑΓ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ
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Αρμόδιος Κ Αλεξανδρής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ un αριθμ 1 2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
άρθρο 21 του Ν 2190/1994 onus ισχύει και άρθρο όγδοο του Ν 4506/2017
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο.ΚΑΑ Α.Ε
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά σαράντα τεσσάρων 44 ατόμων για την αντιμετώπιση
απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων ins καθαριότητα των υπαίθριων χερσαίων κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων
Διοίκηοτβ ms Κεντρική Αγορά Αθηνών Λαχαναγορά Νέα Αγορά Κρεάτων Αγορά Καταναλωτή και των Ιχθυοσκάλων Πειραιά
Κερατσινίου και θεσσαλονίκη Νέα Μηχανκόνα ins ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ Ο.ΚΑΑ Α.Ε που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Ν Αττική και
συγκεκριμένα του εξτβ ανά υπηρεσία τόπο απασχόληση ειδικότητα και διάρκεια σύμβαση αριθμού ατόμων βλ ΠΙΝΑΚΑ Α με
τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα βλ ΠΙΝΑΚΑ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΘΕ DEff ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ανά κωδικό Béons
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Υπηρεσία

0ΚΑΑ ΑΕ Λαχαναγορά
Νέα Αγορά κρεάτων Αγορά
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ΟΚΑΑ ΑΕ Λαχαναγορά
Νέα Αγορά κρεάτων Αγορά
Καταναλωτή

ΟΚΑΑ ΑΕ Ιχθυόσκαλα

θεσσαλονίκης

ΟΚΑΑ ΑΕ Ιχθυόσκαλα Πειραιά

Τόπο απασχόληση

Ειδικότητα

Αγ Ιωάννης Ρέντη
Δήμο Nkaias Αγίου
Ιωάννη Ρέντη
Ν ΑΤΤΙΚΗΣ
Αγ Ιωάννης Ρέντη
Δήμο Νίκαιας Αγίου
Ιωάννη Ρέντη
Ν ΑΤΤΙΚΗΣ
Αγ Ιωάννης Ρέντη
Δήμος Νίκαιας Αγίου
Ιωάννη Ρέντη
Ν ΑΤΤΙΚΗΣ
Αγ Ιωάννης Ρέντη
Δήμος Νίκαιας Αγίου
Ιωάννη Ρέντη
Ν ΑΤΤΙΚΗΣ
Μηχανιώνα

ΔΕ Εποπτών

Δήμος Θερμαϊκού
Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κερατσίνι
Δήμος Κερατσινίου
Δραπετσώνας
Ν ΑΤΤΙΚΗΣ

Υπευθύνων

Συνεργείων
Καθαριότητας
ΥΕ Καθαριότητας

Οδοκαθαριστές
ΥΕ Καθαριότητας

Συγκροτημάτων
Τουαλετών
ΥΕ Καθαριότητας

Κτιρίων

γραφείων
ΥΕ

Καθαριότητας
Κτιρίων
ΥΕ

Καθαριότητας
Κτιρίων

Διάρκεια σύμβασης
Από την υπογραφή της
σύμβασης και για έξι 6

Αριθμό
ατόμων
2

μήνες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι νια την απόδειξη των τυπικών προσόντων τους της εμπειρίας καθώς και των λοιπών ιδιοτήτων τους οφείλουν να προσκομίσουν
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση σύμφωνα με το όρθρο 4 Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών
της υπ αριθμ 41357/11-04-2019 ΦΕΚ 1363/Τ.Β719-04-2019 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχή
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο αςηι ΣΟΧ.10 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
Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιεία Α.Ε Κέννεντυ 1 και Πύργου Αγιος Ιωάννης Ρέντης Τ.Κ 18233 υπόψη κου Αλεξανδρή τηλ
2104821111 εσωτ 120
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο ίων αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής ο οποίος μετά Την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και νια θέσεις μία μόνο κατηγορία προσωπικού ΔΕ ή ΥΕ Η σώρευση θέσεων
διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των
αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία
Η προθεσμία υποβολή των αιτήσεων είναι δέκα 10 ημέρες υπολογιζόμενες ημερολογιακά και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας 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
τελευταίας
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Από την υπογραφή της
σύμβασης και για έξι 6

τουλάχιστον έτους στον τομέα της καθαριότητας
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Κωδικό
θέση
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9

επόμενη εργάσιμη ημέρα
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων α στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ www.asep.gr και συγκεκριμένα ακολουθώντας
από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή Πολίτες
Έντυπα Διαδικασίες
Διαγωνισμών Φορέων
Ορ Χρόνου ΣΟΧ β στα κατά
τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση www.kep.gov.gr αη όπου μέσω της διαδρομής
ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί
Σύνδεσμοι
Ανεξάρτητε και άλλε αρχές
Έντυπα Διαδικασίες
θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής Πολίτες
Διαγωνισμών Φορέων
Ορ Χρόνου ΣΟΧ

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ τη ανακοίνωση αποτελεί και η υπ αριθμ 41357/11-04-2019 ΦΕΚ 1363/τ.Β 719-4-2019 Κοινή Απόφαση
των Υπουργών Οικονομία και Ανάπτυξη Οικονομικών και Διοικητική Ανασυγκρότηση με την οποία καθορίζονται α τα
απαιτούμενα προσόντα β τα κριτήρια επιλογή και η βαθμολόγηση αυτών γ η προθεσμία και ο τρόπος υποβολή των αιτήσεων
των υποψηφίων 6 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και κάθε θέμα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψη για την κάλυψη
των αναγκών καθαριότητα του Υπουργείου Οικονομία και Ανάπτυξη και ίων εποπτευόμενων από αυτό Φορέων σύμφωνα με
τις διατάξει του άρθρου όγδοου του Ν.4506/2017(ΑΊ91 και στην οποία πρέπει να ανατρέξουν οι ενδιαφερόμενοι για την ορθή
συμπλήρωση ms αίτηση ΣΟΧ.10 και για την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ανωτέρω ΚΥΑ μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ www.asep.gr και
μέσω ins ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση ίου εντύπου ms αίτησης ΣΟΧ.10 δηλαδή Κεντρική
Πολίτες
σελίδα
Έντυπα Διαδικασίες
Διαγωνισμών φορέων
Ορ Χρόνου ΣΟΧ
συγκεκριμένα

12

μήνες

Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα απασχοληθεί και σε εξωτερικού χώρου με εναλλασσόμενη κυλιόμενη βάρδια

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΈΩΡΓΑΚΑΚΟΥ

Ο.ΚΑΑ Α.Ε

ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ

