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                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

        Γηα ηελ πξόζιεςε κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ.  
                                                         
Ο Γήκνο Βόιβεο έπεηηα από ηελ 105/2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ αλαθνηλώλεη όηη ζα πξνζιάβεη 
πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ έμη (6) αηόκσλ, γηα 
λαπαγνζσζηηθή θάιπςε αθηώλ Γήκνπ Βόιβεο, κε αληίζηνηρα εηδηθά ηππηθά πξνζόληα ηελ ρξνληθή πεξίνδν: 
 

Α/Α ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΣΟΜΩΝ 

ΥΡΟΝΙΚΗ 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

1 Νασαγοζώζηες   6  Έως ηέζζερις (4) 

μήνες 

 

ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 

- Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθόλησλ ηεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ. 
-Να κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 169 ηνπ Ν.3584/07 . 
-Πηπρίν ή Γίπισκα ή Πηζηνπνηεηηθό Ναπαγνζώζηε, αλαγλσξηζκέλεο λαπαγνζσζηηθήο ζρνιήο από νηθεία Ληκεληθή 

Αξρή ή Άδεια Ναπαγνζώζηε, εθδηδόκελε από Ληκεληθή Αξρή. 
 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  
Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθώο εθηόο από ηα αλσηέξσ 
δηθαηνινγεηηθά πξνζόλησλ θαη ηα αθόινπζα:  
1. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο.  

2. Άδεηα Ναπαγνζώζηε  

3. Τπεύζπλε δήισζε όηη «πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κόληκνπο 
ππαιιήινπο ηνπ πξώηνπ κέξνπο ηνπ Ν. 3584/07 θαη όηη έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο 
επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο»  

4. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία λα δειώλνπλ αλ ην ακέζσο πξνεγνύκελν δσδεθάκελν πνπ 
ζπκπιεξώλεηαη θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ έρνπλ απαζρνιεζεί ζε δεκόζηα 

ππεξεζία ή λνκηθό πξόζσπν ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 1 ηνπ Ν. 2190/1994 κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ εποχιακού 

υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόζκαιρων αναγκών, ή όχι. 
 

                             Προθεζμία και ηόπος σποβολής αιηήζεων 

 
Οη  ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ηελ αίηεζή ηνπο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Βόιβεο 

(ηαπξόο Θεζζαινλίθεο, Σ.Κ. 57014) θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο έσο θαη ηηο 20 Ιοσνίοσ 2019 θαη ώξα 
12:00. 
 
 

Ο ΓΗΜΑΡΧΟ 
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