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                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

        Γηα ηελ πρόζιευε κε ζύκβαζε εργαζίας ηδηφηηθού δηθαίοσ ορηζκέλοσ τρόλοσ.  
                                                         
Ο Γήκος Βόιβες έπεηηα από ηελ 84/2018 απόθαζε ηοσ Γεκοηηθού σκβοσιίοσ αλαθοηλώλεη όηη ζα προζιάβεη 
προζφπηθό κε ζύκβαζε εργαζίας ηδηφηηθού δηθαίοσ ορηζκέλοσ τρόλοσ ζσλοιηθού αρηζκού ηρηώλ (3) αηόκφλ, γηα 
λασαγοζφζηηθή θάισυε αθηώλ Γήκοσ Βόιβες, κε αληίζηοητα εηδηθά ησπηθά προζόληα ηελ τροληθή περίοδο: 
 

Α/Α ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΣΟΜΩΝ 

ΥΡΟΝΙΚΗ 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

1 Νασαγοζώζηες   3  Σρεις (3) μήνες 

 

ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 

-Οη σπουήθηοη πρέπεη λα έτοσλ ειηθία από 18 έφς 45 εηώλ . 
-Να έτοσλ ηελ σγεία θαη ηε θσζηθή θαηαιιειόηεηα ποσ ηοσς επηηρέπεη ηελ εθηέιεζε ηφλ θαζεθόληφλ ηες ζέζες 
ποσ επηιέγοσλ. 
-Να κελ έτοσλ θώισκα θαηά ηο άρζρο 169 ηοσ Ν.3584/07 . 
-Πηστίο ή Γίπιφκα ή Πηζηοποηεηηθό Νασαγοζώζηε, αλαγλφρηζκέλες 

λασαγοζφζηηθής ζτοιής από οηθεία Ληκεληθή Αρτή ή Άδεια Νασαγοζώζηε, 
εθδηδόκελε από Ληκεληθή Αρτή. 
 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  
Οη ελδηαθερόκελοη καδί κε ηελ αίηεζή ηοσς πρέπεη λα σποβάιοσλ σποτρεφηηθώς εθηός από ηα αλφηέρφ 
δηθαηοιογεηηθά προζόληφλ θαη ηα αθόιοσζα:  
1. Φφηοαληίγραθο ηφλ δύο όυεφλ ηες αζησλοκηθής ηοσς ηασηόηεηας.  

2. Άδεηα Νασαγοζώζηε  

3. Τπεύζσλε δήιφζε όηη «πιερούλ ηα γεληθά προζόληα δηορηζκού ποσ προβιέποληαη γηα ηοσς κόληκοσς 
σπαιιήιοσς ηοσ πρώηοσ κέροσς ηοσ Ν. 3584/07 θαη όηη έτοσλ ηελ σγεία θαη ηε θσζηθή θαηαιιειόηεηα ποσ ηοσς 
επηηρέπεη ηελ εθηέιεζε ηφλ θαζεθόληφλ ηοσς»  

4. Τπεύζσλε δήιφζε ηοσ Ν.1599/1986 ζηελ οποία λα δειώλοσλ αλ ηο ακέζφς προεγούκελο δφδεθάκελο ποσ 
ζσκπιερώλεηαη θαηά ηελ ηειεσηαία εκέρα ηες προζεζκίας σποβοιής αηηήζεφλ έτοσλ απαζτοιεζεί ζε δεκόζηα 

σπερεζία ή λοκηθό πρόζφπο ηοσ άρζροσ 14 παρ. 1 ηοσ Ν. 2190/1994 κε ηελ ηδηόηεηα ηοσ εποχιακού 

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

                             Προθεζμία και ηόπος σποβολής αιηήζεων 

 
Οη  ελδηαθερόκελοη κπορούλ λα σποβάιοσλ ηελ αίηεζή ηοσς θαη ηα δηθαηοιογεηηθά ζηα γραθεία ηοσ Γήκοσ Βόιβες 

(ηασρός Θεζζαιολίθες, Σ.Κ. 57014) θαηά ηης εργάζηκες εκέρες θαη ώρες έφς θαη ηης 16 Ιοσλίοσ 2018 θαη ώρα 
11:00. 
 
 

Ο ΓΗΜΑΡΧΟ 
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