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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ
Γηα ηελ πρόζιευε προζφπηθού
κε ζτέζε εργαζίας ηδηφηηθού δηθαίοσ ορηζκέλοσ τρόλοσ
γηα αληηθαηάζηαζε εργαδοκέλοσ ζηο πρόγρακκα «Βοήζεηα ζηο πίηη»
(άξζξα: 21 λ. 2190/1994, όπσο ηζρύεη, 25 παξ. 9 λ. 4440/2016 θαη 64 λ. 4590/2019)
Ο Δήκνο Κνξπδαιινύ, αλαθνηλώλεη ηελ πξόζιεςε ελός (1) αηόκοσ, εηδηθόηεηας Γ.Δ.
ΝΟΗΛΔΤΣΧΝ, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, πιήξνπο
εκεξήζηαο απαζρόιεζεο, γηα αληηθαηάζηαζε εξγαδνκέλνπ ζηο πρόγρακκα «Βοήζεηα
ζηο πίηη», βάζεη ηεο ππ’ αξηζκ. ΟΥ 1/2021 Αλαθνίλσζεο, κε αξηζ. πξση.
865/19.1.2021 (ΑΓΑ: ΦΠΞΗΧΛΧ-Π0).
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ
ΑΔΠ ΟΥ.6 θαη λα ηελ ππνβάινπλ αποθιεηζηηθά ηατσδροκηθά, κε ζπζηεκέλε
επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Δήκνο
Κνξπδαιινύ, Γξ. Λακπξάθε 240, Σ.Κ. 181 22 Κνξπδαιιόο, απεπζύλνληαο ηελ ζηε
Δ/λζε Δηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ, Σκήκα Πξνζσπηθνύ (ππόςε θαο Απνζηνιίδνπ).
Πιεροθορίες ζα δίδοληαη ζηα ηειέθφλα: 210.4990415, -414.
Σο εκπρόζεζκο ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο
απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ
ππνςεθίσλ.
Η αίηεζε ζπκκεηνρήο, πνπ ζα ππνβιεζεί, πξέπεη απαξαηηήησο λα εκθαλίδεηαη
ππνγεγξακκέλε, κε θσζηθή σπογραθή. Αλππόγξαθεο αηηήζεηο δελ γίλνληαη δεθηέο.
Η προζεζκία σποβοιής ηφλ αηηήζεφλ ζσκκεηοτής ζηε δηαδηθαζία αρτίδεη ζηης
15 Φεβροσαρίοσ, εκέρα Γεσηέρα θαη ιήγεη ζηης 24 Φεβροσαρίοσ 2021, εκέρα
Σεηάρηε.
Αλάρηεζε νιόθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο [καδί κε ην «Παξάξηεκα Αλαθνηλώζεσλ
πκβάζεσλ Εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο
«01.12.2019»], ζα γίλεη ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ
Δήκνπ θαη ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ Δήκνπ (www.korydallos.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα
αθνινπζώληαο ηε δηαδξνκή: ΔΗΜΟ – Πξνζθιήζεηο / Πξνθεξύμεηο.
Οη σπουήθηοη κπορούλ λα αλαδεηήζοσλ ηα έλησπα ηφλ αηηήζεφλ:
α) ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΕΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα αθνινπζώληαο από
ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Πνιίηεο/Έληππα-Δηαδηθαζίεο/Δηαγσληζκώλ
Φνξέσλ/Οξ. Υξόλνπ ΟΥ,
β) ζηα θαηά ηόπνπο Κέληξα Εμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΕΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή
ηνπο
δηεύζπλζε
(www.kep.gov.gr),
απ'
όπνπ
κέζσ
ηεο
δηαδξνκήο:
ύλδεζκνη/Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο αξρέο/ΑΕΠ ζα νδεγεζνύλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα
ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΕΠ θαη από εθεί ζα έρνπλ πξόζβαζε ζηα έληππα κέζσ
ηεο δηαδξνκήο: Πνιίηεο/Έληππα–Δηαδηθαζίεο/Δηαγσληζκώλ Φνξέσλ/Οξ. Υξόλνπ ΟΥ.
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