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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 
      Ο Δήμαπσορ Νάοςζαρ , έσονηαρ ςπότη : 

1. Σιρ διαηάξειρ ηηρ παπ. 1 πεπίπη. δ’ ηος άπθπος 58 ηος Ν. 3852 / 2010 ( ΦΕΚ 87 Α', 

Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ ). 

2. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 206 ηος Ν. 3584/2007. 

3. Ση με απιθμ. 215/2021  Απόθαζη ηος Δημοηικού ςμβοςλίος Η.Π. Νάοςζαρ. 

 

                                κάνει γνφζηό  

 

  όηι θα πποβεί ζηην ππόζλητη 1 ( ενός ) αηόμος, με ζύμβαζη επγαζίαρ Θδιυηικού 

Δικαίος Οπιζμένος Υπόνος, για ηην καθαπιόηηηα και γενικώρ για όλερ ηιρ απαπαίηηηερ 

επγαζίερ πος επιβάλλονηαι για ηην ζυζηή λειηοςπγία ηος ανοικηού κολςμβηηηπίος ζηην Σ.Κ. 

Ζεπβοσυπίος  Δήμος Νάοςζαρ γιαηί η παποςζία ηος κπίνεηαι απαπαίηηηη από ηη ζηιγμή 

μάλιζηα πος ζςνδέεηαι με ηην δημόζια ςγεία και ηην αζθάλεια ηυν πολιηών πος θα 

σπηζιμοποιούν ηην ανυηέπυ εγκαηάζηαζη ηος Δήμος ηος οποίος η λειηοςπγία ξεκινάει ηην 

1η Θοςλίος 2021, όπυρ θαίνεηαι αναλςηικά ζηον παπακάηυ πίνακα : 

 

       

Διδικόηηηα 

      

 Αριθμός 

 

 Υρονική διάρκεια 

 

Διδικά – ησπικά προζόνηα 

πρόζληυης 

 

   ΤΔ Δργαηών 

γενικών καθηκόνηφν 

 

       1 

     

       

     2μηνη 

Απολςηήπιορ ηίηλορ ςποσπευηικήρ 

εκπαίδεςζηρ ( δηλαδή απολςηήπιο 

ηπιηαξίος Γςμναζίος ή για 

ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποθοιηήζει 

μέσπι και ηο 1980 απολςηήπιο 

Δημοηικού σολείος ) ή ιζοδύναμορ 

απολςηήπιορ ηίηλορ καηώηεπηρ 

Σεσνικήρ σολήρ ηος Ν.Δ. 580/1970 

ή Απολςηήπιορ Σίηλορ Επγαζηηπίυν 

Ειδικήρ Επαγγελμαηικήρ 

Εκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ ηος 

άπθπος 1 ηος Ν. 2817/2000 ηηρ 

ημεδαπήρ ή άλλορ ηίηλορ ηηρ 

αλλοδαπήρ.  
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Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να ςποβάλλοςν αιηήζειρ με ηα επιζςναπηόμενα 

δικαιολογηηικά ηςπικών πποζόνηυν ππόζλητηρ και ηηρ θυηοηςπίαρ ηηρ ηαςηόηηηαρ 

από 22/06/2021 έφς και 25/06/2021 ζηο Γημοηικό Καηάζηημα Νάοσζας, Γημ. 

Βλάτοσ 30, Νάοσζα 59200 ή ηασςδπομικώρ με ζςζηημένη επιζηολή (ζθπαγίδα 

ηασςδπομείος). 

Οι ςποτήθιοι μπορούν να αναζηηήζοσν ηα ένησπα ηυν αιηήζευν και ζηο 

διαδικηςακό ηόπο ηηρ ςπηπεζίαρ μαρ (www.naoussa.gr). 

 

        Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ ζηο Γπαθείο Διασείπιζηρ Ανθπώπινος Δςναμικού  

Δήμος Η.Π. Νάοςζαρ , ηηλ. 2332350335-6. 

         

         

 

 
       Κοινοποίηζη                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΝΑΟΤΑ 

 Γπαθείο Διασείπιζηρ        

Ανθπώπινος Δςναμικού      

   

 

         ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΝΘΚΟΛΑΟ   
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