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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου
Ο Δήμος Δυτικής Μάνης, ύστερα από την υπ’ αριθ. 27/2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής που επικυρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 50377/8-4-2020 (ΑΔΑ:ΨΞ3ΨΟΡ1Φ-ΞΧΒ)
όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών(3) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά
προσόντα χρονική περίοδο:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΕ
Πυροφυλάκων

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

3

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α. Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής
εκπαίδευσης
(απολυτήριο
τριταξίου
γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει
μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού
σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης του αρ.1 του Ν. 2817/2000, ή
άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.
Β. Άδεια οδήγησης Β΄ κατηγορίας.
Γ. Σε περίπτωση μη προσέλευσης του
απαιτούμενου αριθμού των τριών (3) ΥΕ
Πυροφυλάκων με τα ανωτέρω τυπικά
προσόντα θα γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι
χωρίς ειδικά τυπικά προσόντα (αρ.5 παρ. 2
του Ν. 2527/1997).

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Τέσσερις(4)
μήνες
(από
1.6.2020 έως
και
30.9.2020)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 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. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου
σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
3. Άδεια οδήγησης Β΄ κατηγορίας.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για
τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του N.3584/2007.
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Διοικητικών
Υπηρεσιών/Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού και Μισθοδοσίας του Δήμου Δυτικής Μάνης
(Διεύθυνση: Καρδαμύλη Μεσσηνίας, Τ.Κ. 24022 και τηλ: 27213.60906) κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην προαναφερόμενη διεύθυνση.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους με τα σχετικά δικαιολογητικά μέσα σε
προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο Ανακοινώσεων
της Δήμου Δυτικής Μάνης, δηλαδή από 11.5.2020 έως και 22.5.2020.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

