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ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ    

Σκήκα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ,  

Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο Μηζζνδνζίαο θαη  

Τπνζηήξημεο πιινγηθώλ Οξγάλσλ 
ΠΛΗΡ.: Αξβαλίηεο Παλ. Γεκήηξηνο 

  :  2723360210         

         2723023522 (Fax)    

email: prosopiko@1488.syzefxis.gov.gr 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
Ο ΓΗΜΟ ΠΤΛΟΤ-ΝΔΣΟΡΟ 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ ΣΗΝ ΠΡΟΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 

ΔΝΟ (1) ΠΔ ΝΑΤΑΓΟΧΣΧΝ ΚΑΙ ΔΝ ΔΛΛΔΙΦΔΙ ΑΤΣΟΤ ΓΔ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΦΗ 

ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΗΝΔ, 

ΙΟΤΛΙΟ ΑΤΓΟΤΣΟ ΚΑΙ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2020 

 Έρνληαο ππόςε:  

1.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσµέλεο ∆ηνίθεζεο- Πξόγξαµµα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 Α), όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρύνπλ. 

 

2.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.3584/2007, «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα θαηάζηαζεο ∆εµνηηθώλ 

θαη Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ» όπσο απηέο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο όκνηεο ηνπ άξζξνπ 41 παξ.2 

ηνπ Ν.4325/2015 θαη ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ Ν.4547/2018.  

 

3. Σν Π.Γ. 23/2000 (ΦΔΚ 18/Α/7-2-2000). 

 

4. Σελ αξηζµ.94/2020 απόθαζε ηεο Ο.Δ. ηνπ ∆ήµνπ Πύινπ-Νέζηνξνο. 

 

5. Σελ αξηζκ.πξση.75663/26-5-2020 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ πεξί επηθύξσζεο ηεο αλσηέξσ ζρεηηθήο. 

 

6. Σελ αξηζκ.πξση. 7291/29-5-2020 πξνεγνύκελε αλαθνίλσζε ηνπ Γήκνπ Πύινπ-Νέζηνξνο.    

 

 

7. Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο . 

 

8. Σν αξηζκ.πξση.2131.17/548/2020/3-6-2020 έγγξαθν ηνπ Ληκελαξρείνπ Πύινπ. 

              

Ανακοινώνει 

 
Σελ πξόζεζή ηνπ γηα πξόζιεςε, µε ζύµβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ελόο 

(1) αηόµνπ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή παξνδηθώλ αλαγθώλ ηνπ ∆ήµνπ Πύινπ - Νέζηνξνο.  

Δηδηθόηεηα Γηάξθεηα ύκβαζεο Αξηζκόο Αηόκσλ 

Ναπαγνζώζηεο 3 Μήλεο- ππνιεηπόκελν 

δηάζηεκα σο 31-8-2020 
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Σίηινη ζπνπδώλ θαη ινηπά απαηηνύµελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

 

1.Πηπρίν ή δίπισµα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ θαη ηζρύνπζα άδεηα 

λαπαγνζώζηε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ηδίνπ Π.∆/ηνο, εθδηδόµελε από Ληµεληθή Αξρή (πξνεγνύληαη νη 

έρνληεο εηδηθόηεηα Κνιύκβεζεο ή Τδαηνζθαίξηζεο).  

 

2. ε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε ηεο ζέζεο από ππνςεθίνπο µε ηα πξνζόληα 

ηεο πξνεγνύµελεο παξαγξάθνπ ε ζέζε πιεξώλεηαη κε νπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή 

απνιπηήξην ηίηιν δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο 

ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο θαη ηζρύνπζα άδεηα λαπαγνζώζηε ηνπ 

άξζξνπ 5 ηνπ ηδίνπ Π. ∆/ηνο, εθδηδόµελε από Ληµεληθή Αξρή . 

 

3. ε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ από ππνςεθίνπο µε ηα 

πξνζόληα ηεο πξναλαθεξόµελεο παξαγξάθνπ επηηξέπεηαη ε πξόζιεςε µε πξνζόλ δηνξηζµνύ 

απνιπηήξην ηίηιν Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο [ δει. απνιπηήξην ηξηηαμίνπ Γπµλαζίνπ ή γηα 

ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη µέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεµνηηθνύ ζρνιείνπ] ή 

απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγειµαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 

1 ηνπ Ν.2817/2000, ηεο εµεδαπήο ή άιινο ηζόηηµνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο, ή άιιν ηζόηηµν ηίηιν 

αλαγλσξηζµέλεο ζρνιηθήο µνλάδαο ηεο εµεδαπήο ή αιινδαπήο θαη ηζρύνπζα άδεηα λαπαγνζώζηε 

ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ηδίνπ Π.∆/ηνο, εθδηδόµελε από Ληµεληθή Αξρή.  

 

ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 

 

1. Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο θαη 45 εηώλ [Π.∆. 23/2000].  

2.Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηελ θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθόλησλ ηνπο.  

3.Οη ππνςήθηνη δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ ππαιιειηθνύ θώδηθα 

[θαηαδίθε, ππνδηθία, δηθαζηηθή αληίιεςε ή απαγόξεπζε 

 

Αλάξηεζε νιόθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο λα γίλεη ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεµνηηθνύ 

θαηαζηήµαηνο ηνπ Γήµνπ Πύινπ-Νέζηνξνο ζηνλ νπνίν εδξεύεη ε ππεξεζία. Θα ζπληαρζεί θαη 

ζρεηηθό πξαθηηθό αλάξηεζεο ζην θνξέα.  

Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπµµεηνρήο 

Οη ελδηαθεξόµελνη θαινύληαη λα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο, ζπλνδεπόµελε µε ηνλ ηίηιν 

ζπνπδώλ πνπ θαηέρνπλ, ηελ απαηηνύµελε άδεηα, αληίγξαθν ηαπηόηεηαο θαη πηζηνπνηεηηθό 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.  

 

Η πξνζεζµία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη πέληε (5) εξγάζηκεο εµέξεο θαη αξρίδεη από ηελ ίδηα 

εµέξα ηεο ηνηρνθόιιεζεο ηεο παξνύζεο, ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεµνηηθνύ θαηαζηήµαηνο.  

 

 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 

Οη ελδηαθεξόµελνη, µπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε, ζηα γξαθεία ηνπ ∆ήµνπ Πύινπ-Νέζηνξνο 

(2723360210), ηηο εξγάζηµεο εµέξεο από ώξα 08.00 π.µ. έσο 14.00 κ.κ..  

Οη ελδηαθεξόµελνη ζα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή, ηνπο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά µέζα ζε πξνζεζµία 

πέληε (5) εξγάζηκσλ εµεξώλ από ηελ εκέξα αλάξηεζεο ηεο παξνύζαο ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ 

∆ήµνπ, κέρξη ηηο 30/06/2020.   
                                                                                                        Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

        ΚΑΡΒΔΛΑ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ  


