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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η
Η ΜOΝOΜΕΣΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΖΩΓΡΑΦΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α. (Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. ΑΕ ΟΣΑ),
φςτερα από τθν υπϋ αρικ. 82θ/26/05/2021 (ΑΔΑ:ΩΓΩΑΟΛΡΤ-ΩΓΑ) Απόφαςθ Δ, ανακοινϊνει ότι κα προςλάβει προςωπικό
με ςφμβαςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου, διαρκείασ 2 μθνϊν, ςυνολικοφ αρικμοφ ΕΙΚΟΙ ΔΤΟ (22)
ατόμων, προσ κάλυψθ κατεπειγουςϊν αναγκϊν λειτουργίασ τθσ, ωσ ακολοφκωσ:

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ

ΣΑΜΙΑ (ΣΕ)

ΑΡΙΘΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ

ΑΣΟΜΩΝ

ΠΡΟΟΝΣΑ

1

ΔΕΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ

Με 15ετι προχπθρεςία ςε οργανιςμοφσ

2 ΜΗΝΕ

και εταιρείεσ που απαςχολοφν 50 άτομα
προςωπικό και άνω. Ο εργαηόμενοσ κα
απαςχολθκεί ςτο ταμείο του ςτεγαςμζνου
ςτακμοφ οχθμάτων ΣΕΡΖΑΚΗ
ΕΙΠΡΑΚΣΟΡΑ ΧΩΡΟΤ ΣΑΘΜΕΤΗ (ΔΕ)

1

Για το πάρκινγκ του Αγίου Νικολάου, με

2 ΜΗΝΕ

προχπθρεςία ςτθν αντίςτοιχθ κζςθ ςτθ
ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΣΑ.

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΙ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΔΕ)

4

Με προχπθρεςία ςτα κεντρικά γραφεία τθσ

2 ΜΗΝΕ

ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΣΑ.
ΦΤΛΑΚΕ (ΤΕ)

10

Με άδεια υπθρεςιϊν αςφάλειασ (security)

2 ΜΗΝΕ

ι ελλείψει υποψθφίων με τθν εν λόγω
άδεια, ι απολυτιριο ςτρατοφ ειδικϊν
δυνάμεων

ι

ςτρατονομίασ,

προχπθρεςία
αυτοκινιτων

ςτουσ
ςτθν

με

ςτακμοφσ

αντίςτοιχθ

τθσ

ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΣΑ.
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ (ΤΕ)

2

Για όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΜΑΞΙΑΔΗΖ
ΑΕ

ΟΣΑ,

κακϊσ

και

αυτζσ

2 ΜΗΝΕ

που

ςυνδιαχειρίηεται με το Διμο Ζωγράφου, με
προχπθρεςία ςτθν αντίςτοιχθ κζςθ ςτθ
ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΣΑ.
ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΙΑΗ

1

(ΤΕ)
ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ (ΤΕ)

3

Με 10ετι τουλάχιςτον προχπθρεςία
απαςχόλθςθσ ςε επιχειριςεισ εςτίαςθσ και
προχπθρεςία ςτθν αντίςτοιχθ κζςθ ςτθν
ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΣΑ.
Για τισ ανάγκεσ κακαριότθτασ των
εγκαταςτάςεων τθσ ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΣΑ με
προχπθρεςία ςτθν αντίςτοιχθ κζςθ ςτθν
ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΣΑ.

2 ΜΗΝΕ

2 ΜΗΝΕ

ΑΔΑ: ΡΒΤ7ΟΛΡΥ-ΞΗΤ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

Α) Οι υποψιφιοι πρζπει να είναι θλικίασ από 18 ζωσ 65 ετϊν.
Β) Να ζχουν τθν υγεία και τθν φυςικι καταλλθλόλθτα που τουσ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ
κζςθσ που επιλζγουν και να μθν εμπίπτουν ςτισ ομάδεσ αυξθμζνου κινδφνου όπωσ περιγράφονται ςτθν
υπϋαρικμ. ΔΙΔΑΔ/φ 69/115/9670/18-05-2020 εγκφκλιο του ΤΠ.Ε. “Μζτρα και ρυκμίςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ
τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ.
Γ) Οι άδειεσ άςκθςθσ επαγγζλματοσ ι άλλου είδουσ βεβαιϊςεισ ι πιςτοποιθτικά πρζπει να είναι ςε ιςχφ τόςο
κατά το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ και τθσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αυτισ, όςο και κατά
τον χρόνο πρόςλθψθσ.
Δ) Να μθν ζχουν κϊλυμα κατά το άρκρο 15 (ςτρατιωτικζσ υποχρεϊςεισ) και 16 (ποινικι καταδίκθ, υποδικία,
ςτερθτικι ι επικουρικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ) του Ν. 3584/2007.
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαηί με τθν αίτθςι τουσ πρζπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξισ δικαιολογθτικά:
1.
2.

Φωτοαντίγραφο δυο όψεων τθσ αςτυνομικισ τουσ ταυτότθτασ.
Φωτοαντίγραφο βεβαίωςθσ ενςιμων ΕΦΚΑ προσ απόδειξθ τθσ προχπθρεςίασ ςτθν ςυγκεκριμζνθ
ειδικότθτα.
3. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986 ςτθν οποία να δθλϊνουν αν το αμζςωσ προθγοφμενο δωδεκάμθνο
που ςυμπλθρϊνεται κατά τθν τελευταία θμζρα τθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων ζχουν απαςχολθκεί ςε
δθμόςια υπθρεςία ι νομικό πρόςωπο του άρκρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με τθν ιδιότθτα του εποχικοφ
υπαλλιλου ι για κάλυψθ περιοδικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν, ι όχι. ε περίπτωςθ που ζχουν απαςχολθκεί
να δθλϊνουν τθν υπθρεςία που απαςχολικθκαν και τθν ακριβι χρονικι διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ
(ζναρξθ και λιξθ).
4. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ, πρόςφατθσ ζκδοςθσ προκειμζνου για υποψθφίουσ που ζχουν
ανιλικα τζκνα.
5. Εκκακαριςτικό τθσ εφορίασ των δυο τελευταίων φορολογικϊν ετϊν.
6. Πτυχίο ΣΕ για τθν κατθγορία ΣΕ.
7. Απολυτιριο Γενικοφ ι Επαγγελματικοφ Γυμναςίου ι Λυκείου για τθν κατθγορία ΔΕ .
8. Άδεια φφλακα ι security ι βεβαίωςθ ςτρατιωτικισ κθτείασ ςτισ ειδικζσ δυνάμεισ του Ελλθνικοφ τρατοφ.
9. Για τθν απόδειξθ του χρόνου ανεργίασ, πρόςφατθ βεβαίωςθ ΟΑΕΔ (θ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ οποίασ δεν
πρζπει να απζχει περιςςότερο από πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων.
θμείωςθ:
Η υπθρεςία διενεργεί υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα ζλεγχο τθσ γνθςιότθτασ όλων των υποχρεωτικϊν
πιςτοποιθτικϊν που υποβάλλει ο υποψιφιοσ για τθν πρόςλθψι του ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 28
του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/31-10-2014/τ.Α).
Επιςθμαίνεται ότι για το ωσ άνω προςωπικό δεν προβλζπεται άδεια ειδικοφ ςκοποφ που αφορά ςε υπαλλιλουσ
που ζχουν τζκνα που φοιτοφν ςε Βρεφονθπιακοφσ, Παιδικοφσ τακμοφσ και ςχολικζσ μονάδεσ, ςφμφωνα με τθν
παρ. 1β του άρκρου 37 τθσ από 20.3.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου θ οποία κυρϊκθκε νομοκετικά
με το άρκρο 1 του Ν.4683/2020.
Η εταιρεία δφναται να ηθτιςει από τουσ επιτυχόντεσ να υποβλθκοφν ςε rapid test αντιγόνου για COVID-19.
ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν αίτθςθ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά ζωσ και τθν ΠΑΡΑΚΕΤΗ
28/05/2021 και ώρα 16:00 ςτα γραφεία τθσ ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΣΑ (Δ/νςθ: ΧΑΡ. ΜΟΤΚΟΤ 18, τθλ: 210-777.1007)
και αρμόδια για τθν παραλαβι είναι θ υπάλλθλοσ Β. Καροποφλου κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.
Συχόν ενςτάςεισ δεν γίνονται αποδεκτζσ.
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΑΝΑΣΑΙΟ Ε. ΣΑΝΣΑΡΟΤΔΑ

