
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη,    01/06/2021
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 7022

                                      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/07, όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 Ν.4325/15 και του άρθρου 9 του Ν. 4350/2015, όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 38 και 63 του Ν. 4756/2021, της παρ. 2 του άρθρου 54 του Ν.

4662/20 και του άρθρου 116 του Ν. 4547/2018.

4. Την υπ΄αριθμ. 142/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Νέστου.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12)
ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας του Δήμου
Νέστου,  που  εδρεύει  στην  Χρυσούπολη  και  συγκεκριμένα  τους  εξής,  ανά  υπηρεσία,  έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και
τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4 ΜΗΝΕΣ 12

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 
 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 2527/1997).

Οι   υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής 
δικαιολογητικά:
1.-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2.-Βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου.
3.-Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού 
Κώδικα.
4.-Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους 
μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν στο γραφείο
προσωπικού του Δήμου Νέστου (Πρεμετής 64200 Χρυσούπολη)
Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέστου και θα
τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 1η  Ιουνίου 2021 και λήγει την 7η   Ιουνίου 2021.

Ο Δήμαρχος Νέστου

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ


