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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθμ ΣΟΧ ΙΑ/2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου είκοσι επτά 27 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Θέρετρου
Αξιωματικών του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ στη Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού ΘΑΝ/Ν Β Ν Ε που εδρεύει στο Δήμο
Μαραθώνα και συγκεκριμένα για τις παρακάτω θέσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ Aj ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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•Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας Α.Σ.Π.Ε για όσους υποψήφιους
επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται υποχρεωτικά ειτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα οπό αντίγραφα

τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο είτε σε πρωτότυπα
•Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την Ανακοίνωση πρέπει απαραι¬

τήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Ερνασίας Ορισμένου Χρόνου
ΣΟΧ)με σήμανση έκδοσης 12-02-201 9 και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου II μ ε

τίτλο ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
•Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου Θα πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά

που προβλέπονται στην υπ αριθμ Πρωτ ΔΙΠΑΑΔ/φ ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2 2017 απόφαση της
Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΨΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β στοιχεία 17 και 18 του Κεφαλαίου II του
Παραρτήματος ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 12-02-2019
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου
Χρόνου ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 12-02 2019
Οι υποψήφιοι πρέπεινα είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
Τα απαιτούμενα προσόντα αναφέρονται στην ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική

ôtëùeuvoT|:http://diavgeia.gov gr με αριθμό ΑΔΑ Ω0ΡΛ6 ΨΞΖ,που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού

με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικβϊου Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
α Στο Θέρετρο Αξιωματικών Ναυτικής Βάσης Νοτίου Ευβοϊκού ΘΑΝ/ΝΒΝΕ Αγία Μαρίνα Λοιμικού Δήμου

Μαραθώνα από 8.00 π.μ μέχρι 14.00 μ.μ κατά τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 22940-60000
22940-60156
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εμπρόθεσμα μαζί με την αίτηση του υποψηφίου είτε
αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση
Θέρετρο Αξιωματικών Ναυτικής Βάσης Νοτίου Ευβοϊκού ΘΑΝ/ΝΒΝΕ Αγ Μαρίνα Λοιμικού Δήμου Μαραθώνα

Τ.Κ 19007 υπόψιν Υποπλοίαρχου Δ Μίρκου
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα 10 ημέρες υπολογιζόμενες ημερολογιακά και αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα
που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία
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