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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

ΘΕΜΑ: «Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας  τριών(3)
μηνών, για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας για το έτος 2016».

Ο  Δήμος  Βέλου-Βόχας  ύστερα  από  την  υπ’  αριθ.104/2016  απόφαση  του  Δ.Σ,  που  εγκρίθηκε  με  την  αριθ.
57625/4150/13-7-2016  απόφαση  του  Γ.Γ.  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Πελοποννήσου,  Δυτ.  Ελλάδας  και  Ιονίου,
ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (03)
μηνών  και  συνολικού  αριθμού  δυο(02) ατόμων προς  κάλυψη  των αναγκών Πυρασφάλειας  για  τις  εξής  κατά  αριθμό
ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα, χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΕ Πυροφυλάκων Δυο (2) 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οποιοδήποτε  πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος  δευτεροβάθμιας  ή
μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
 Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης(δηλ. 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.

Τρεις (3) μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 
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. Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της  2μηνης απασχόλησης.
3. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
4. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους.
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους 

του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού (Δ/νση: Ζευγολατιό 20001, τηλ.: 2741050255-
256) μέσα σε προθεσμία  πέντε (5) ημερών,  ήτοι από 23-07-2016 έως 27-07-2016, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και
αρμόδια για την παραλαβή των αιτήσεων υπάλληλος είναι η κ. Γιώτα Κακλίδου.

Ο Δήμαρχος
Αννίβας  Παπακυριάκος

ΑΔΑ: ΩΠ93Ω9Π-ΠΚΑ
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