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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2019 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για 

την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-4-

1994),  όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ιάσµου (ΦΕΚ 

3021/τ.Β΄/30.12.2011), όπως ισχύει . 

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 

συνολικά έξι (6) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου 

Ιάσµου, που εδρεύει στον Ίασµο Νοµού Ροδόπης και συγκεκριµένα του εξής, ανά 

υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. κάτω 

ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β στην αριθ.πρωτ: 3495/15-05-2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2019): 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

101 ∆ήµος Ιάσµου 
Ίασµος Ν. 
Ροδόπης 

∆Ε Χειριστών 
Μηχανηµάτων Έργων 
(GRADER KOMATSU) 

8 µήνες  1 

102 ∆ήµος Ιάσµου  
Ίασµος Ν. 
Ροδόπης 

∆Ε Οδηγών 
απορριµµατοφόρων  

  (µε κάρτα ψηφιακού   
   ταχογράφου) 

8 µήνες   1 

103 ∆ήµος Ιάσµου 
Ίασµος Ν. 
Ροδόπης 

ΥΕ  Εργατών /τριών  
Καθαριότητας 

(συνοδοί 
απορριµµατοφόρου) 

8 µήνες    4 
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Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

 

. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 
Για τις θέσεις µε κωδικό 101 και 102, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που 
ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των µονάδων που 
συγκεντρώνουν, οι µόνιµοι κάτοικοι όλων των δήµων του Νοµού Ροδόπης. 
 
Για τις θέσεις µε κωδικό 103, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από 
το σύνολο των µονάδων που συγκεντρώνουν, οι µόνιµοι κάτοικοι όλων των δήµων του 
Νοµού Ροδόπης. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την  µε αριθ.πρωτ:3495/15-05-

2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2019  µε τα απαιτούµενα  (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) 

προσόντα ανά κωδικό θέσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά µαζί µε το «Παράρτηµα 

ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (έκδοσης 12-02-

2019) και την αίτηση ΣΟΧ. 6 ,  στην ιστοσελίδα  του ∆ήµου Ιάσµου (www.iasmos.gr) ,  

στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Ιάσµου και  στην ιστοσελίδα  του ΑΣΕΠ 

(www.asep.gr )  

Προθεσµία υποβολής αιτήσεων από Τρίτη 21.05.2019 µέχρι και την Πέµπτη 30.05.2019. 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΚΑ∆Η ΙΣΜΕΤ 
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