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Αριθμ. πρωτ.: 4784

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου δίμηνης (2μηνης) απασχόλησης
Ο Δήμος Τεμπών ύστερα από την υπ’ αριθ. 56/2018 απόφαση του Δ.Σ. ,η οποία
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 5286/50069/3-5-2018 (ΑΔΑ:Ψ2Ν7ΟΡ10-7ΞΛ)
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας,
ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, προς αντιμετώπιση
κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών –επάνδρωση όλων των
παραλιών του Δήμου Τεμπών που έχουν χαρακτηριστεί πολυσύχναστες για λόγους
προστασίας του κοινωνικού συνόλου και τουριστικής προβολής- για την εξής κατά
αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική
περίοδο:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕ
Ναυαγοσωστών

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
3

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη
από Λιμενική Αρχή.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν
από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής
εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή
ισοδύναμος απολυτήριος
τίτλος
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής.
β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη
από Λιμενική Αρχή.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Έως 2 μήνες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα
εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή
τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού

3. Επιπλέον,

οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την εξής
υπεύθυνη δήλωση: α)
πληρώ τα γενικά προσόντα διορισμού που
προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.
3584/07, (β) δεν έχω κώλυμα δίμηνης απασχόλησης σύμφωνα με το Π.Δ.
164/2004 (ΦΕΚ 134/19-07-2004/Τεύχος Α’). Δεν έχω συνάψει σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου με τον Δήμο Τεμπών, με την ειδικότητα ΔΕ
Ναυαγοσωστών κατά τους προηγούμενους τρεις (3) μήνες με ημερομηνία
έναρξης την ημερομηνία ανακοίνωσης της παρούσας, γ) δεν έχω κώλυμα
δίμηνης απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ
1434/28-06-2007/Τεύχος Α’). Δεν έχω συνάψει καμία σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου με φορέα του Δημοσίου Τομέα, της οποίας η διάρκεια
υπερβαίνει του δύο (2) μήνες μέσα σε χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών
(παρέχετε από τον Δήμο).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στo γραφείο προσωπικού του
Δήμου Τεμπών (Δ/νση: Μακρυχώρι, τηλ: 24953-50410) και αρμόδιος για την
παραλαβή είναι η υπάλληλος κα. Παπαδημητρίου Δήμητρα κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες .
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε
προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, δηλ. από 31/72018 έως και 2/8/2018
Ο Δήμαρχος
Κωνσταντίνος Κολλάτος

