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Α Ν Α Κ Ο Θ Ν Χ  Η  

Πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ, κε ζύκβαζε  

εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ  
 

Ο Γήμαπσορ Σπίποληρ  

έσονηαρ ςπότη: 
 

Tην απ. 73/2021  απόθαζη Γημοηικού ςμβοςλίος, η οποία ελήθθη ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ 

ηος άπθπος 206 ηος Ν. 3584/2007 «Κώδικαρ Καηάζηαζηρ Γημοηικών και Κοινοηικών 

ςπαλλήλυν», όπυρ έσοςν ηποποποιηθεί και ιζσύοςν  και εγκπίθηκε με ηην  απιθ. 60740/19-4-

2021 απόθαζη ηος ςνηονιζηή ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ Πελοποννήζος Γςηικήρ 

Δλλάδαρ και Ιονίος 
 

Α λ α θ ν η λ ώ λ ε η  

 
 

Σην ππόζλητη με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος  για σπονικό 

διάζηημα έυρ δύο (2) μήνερ, ζςνολικά ηπιάνηα ηπιών (33) αηόμυν  για ηιρ ανάγκερ λειηοςπγίαρ 

ηυν παιδικών καηαζκηνώζευν ηος Γήμος ζηο Παπάλιο Άζηπορ. ςγκεκπιμένα: 

 
 

 Ελόο  (1) αξρεγνύ – ζπληνληζηή,  απόθοιηος ηπιηοβάθμιαρ  εκπαίδεςζηρ, ή ζε έλλειτη 

ςποτηθίυν με ηα πποζόνηα αςηά, αποθοίηος δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ με εςδόκιμο 

καηαζκηνυηική εμπειπία. 

 Ελόο (1) θνηλνηάξρε (επηκειεηή), αποθοίηος δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ με εςδόκιμο 

καηαζκηνυηική εμπειπία. 

 Πέληε (5) γπκλαζηώλ πηπρηνύρσλ ζρνιώλ Φπζηθήο αγσγήο ή θνηηεηώλ ζρνιώλ Φπζηθήο 

Αγσγήο . 

Έναρ ηοςλάσιζηον  εκ ηυν ανυηέπυ πηςσιούσυν ή θοιηηηών θα ππέπει να καηέσει πιζηοποίηζη 

ναςαγοζώζηη.  

 Δώδεθα (12) νκαδαξρώλ αποθοίηυν ηοςλάσιζηον Β΄ ηάξευρ Λςκείος . 

 Ελόο (1) θνηλσληθνύ επηζηήκνλα Φπρνιόγνπ ή Κνηλσληθνύ Λεηηνπξγνύ, αποθοίηος 

ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ. 

 Ελόο  (1 ) ηαηξνύ, και ελλείτει   αςηού  ενόρ (1) λνζειεπηή 

 Ελόο (1) λνζειεπηή και ελλείτει   αςηού  ενόρ (1) βνεζνύ λνζειεπηή. 

 Ελόο  (1) κάγεηξα.  

 Έμη  (6) ηξαπεδνθόκσλ 

 Δύν (2) θαζαξηζηξηώλ -θαζαξηζηώλ 

 Ελόο (1) θύιαθα θαη  

 Ελόο (1) εξγάηε γεληθώλ θαζεθόλησλ, καηά πποηίμηζη με άδεια ικανόηηηαρ οδηγού 

ηοςλάσιζηον  Β΄ καηηγοπίαρ. 

 

Οι ςποτήθιοι θα ππέπει να καηέσοςν ηα γενικά πποζόνηα ππόζλητηρ πος πποβλέπονηαι κάθε θοπά για 

ηοςρ μόνιμοςρ ςπαλλήλοςρ ηυν ΟΣΑ (άπθπο 169 ν. 3584/2007) (Ιθαγένεια- ζςμπλήπυζη ηος 18
ος

 

έηοςρ ηηρ ηλικίαρ- έλλειτη κυλύμαηορ λόγυ ποινικήρ καηαδίκηρ ή ζηεπηηικήρ ή επικοςπικήρ 

δικαζηικήρ ζςμπαπάζηαζηρ – έλλειτη κυλύμαηορ λόγυ απόλςζηρ από άλλη θέζη ηος Γημοζίος, ςγεία 

και θςζική καηαλληλόηηηα για ηη ζςγκεκπιμένη θέζη) καθώρ και ηα καηά πεπίπηυζη απαιηούμενα 

ηςπικά πποζόνηα, ανάλογα με ηην ειδικόηηηα. 

Δλληνική   
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Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να ππομηθεςηούν ηo ένηςπο ηηρ αίηηζηρ  και ηα καηά πεπίπηυζη 

απαιηούμενα δικαιολογηηικά: 

α)Από ηα γπαθεία ηος Γήμος (Γ/νζη Γιοικηηικών Τπηπεζιών - Σμήμα Ανθπώπινος Γςναμικού & 

Γιοικηηικήρ Μέπιμναρ – Λαγοπάηη 45 (1ορ  όποθορ) – Σπίπολη. 

β) Από ηην ιζηοζελίδα ηος Γήμος www.tripolis.gr 

 

Η ςποβολή ηυν αιηήζευν με ηα  δικαιολογηηικά γίνεηαι είηε  ηασςδπομικώρ με ζςζηημένη 

επιζηολή ζηη Γ/νζη: Γήμορ Σπίποληρ, Γιεύθςνζη Γιοικηηικών Τπηπεζιών, Λαγοπάηη 45 – 

Σ.Κ. 22132 Σπίπολη, είηε αςηοπποζώπυρ ζηο Ππυηόκολλο ηος Γήμος,  ζηην ίδια Γ/νζη. 

 

Η πποθεζμία για ηην ςποβολή ηυν αιηήζευν λήγει ζηιρ  17 Ιοςνίος  2021. 

 
εκείσζε: Σν πξνζσπηθό πνπ ζα πξνζιεθζεί ζα ππνγξάςεη ζύκβαζε εξγαζίαο κόλνλ εθόζνλ νη 

θαηαζθελώζεηο ιεηηνπξγήζνπλ θαλνληθά θαη δελ αλαζηαιεί γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ε ιεηηνπξγία 

ηνπο. 

                

  Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΣΡΘΠΟΛΗ 

           

        

                      ΚΧΝΣΑΝΣΘΝΟ ΣΖΘΟΤΜΗ 
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