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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης
Τμήμα Απασχόλησης και
Επιχειρηματικότητας 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές

Συντάκτης: κ. Αλεξανδράκης Αλέξανδρος 
Τηλ.: (+30) 213 2072385
Fax:  (+30) 210 2415386
e.mail:alexandrakis2006@yahoo.com

      

   Προς:

Βαθμό προτεραιότητας: « ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: 
«ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

Αποδέκτες προς Ενέργεια:    
      1)  Διεύθυνση Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης

  

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση:
1) κ.  Δήμαρχο Αχαρνών
2) κ . Αραμπαντζή  Ευάγγελο    Αντιδήμαρχο

 Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης  

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ από το Δήμο Πειραιά.

   Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Πειραιά 
με τη ΣΟΧ 4/2022 (ΑΔΑ:6ΝΕΣΩΞΥ-29Ξ) πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη ανταποδοτικού χαρακτήρα, συνολικά
δεκαεννέα (19) άτομα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και 
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, ως εξής:

   ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ, τρία (3) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) 
μηνών

  ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ, τρία (3) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ 
(8) μηνών

  ΔΕ Ο∆ΗΓΩΝ (με άδεια οδήγησης Γ ́ή (C) κατηγορίας και χωρίς κάρτα ψηφιακού 
ταχογράφου),  δυο (2) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γερανοφόρων – Καλαθοφόρων), δυο (2) 
άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών

ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ, ένα (1) άτομο για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ Ηλεκτρολογικού, οκτώ (8) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών

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

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΟΧ2 ∆Ε/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο 
Πρωτόκολλο του ∆ήμου (∆ημαρχείο Πειραιά – ∆ραγάτση 12, 1οςόροφος, Γραφείο 8), είτε 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  μας στην ακόλουθη 
διεύθυνση:



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63735c8aeb32ff008df4f6a9 στις 15/11/22 12:07
2

∆ήμος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τμήμα 
Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6οςόροφος, Γραφείο 12, υπόψη κας Μοίρου Μαρίας (213 
2022250).  

   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), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι 
 Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: 
Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

   Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022.
  .

                                                                                Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                                                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ
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