
       
 

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΠΥΛΟΣ: 24-06-2014 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ                      

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   
Τ. Δ/ΝΣΗ  Πύλος Μεσσηνίας   24 001 
           2723360226                                                                
Fax         2723028279                                                          
                                                                          

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
   Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος , πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών (Ιούλιο-

Αύγουστο 2014) σύμφωνα με: τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/07 
και την με αριθμ. 82/2014 απόφαση Δ.Σ.   

      

                             Πέντε (5) Ναυαγοσώστες ΠΕ ή  ΔΕ 
 

    Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας     

    τους και να μην έχουν υπερβεί το 45ο . 
    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν : 

    Αίτηση στο Δήμο Πύλου-Νέστορος αλλά και στα κατατόπους Δημοτικά 
    Καταστήματα μέσα σε προθεσμία από 24-06-2014 έως και 30-06-2014 . 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 ΓΙΑ ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ 

      ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
1. Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με 

    Ειδικότητα Ναυαγοσωστικής ή Κολύμβησης ή Δραστηριοτήτων νερού 
    κλειστού και ανοικτού χώρου ή ισότιμος τίτλος αναγνωρισμένης σχολής 

    της αλλοδαπής . 
2. Άδεια ναυαγοσώστη θεωρημένη από  Λιμενική Αρχή . 

 ΓΙΑ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ 

    ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
1.  Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 

     μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος 
     της αλλοδαπής , ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

2. Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή. 
   ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

1. Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριος τριταξίου 
    γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 

    απολυτήριο δημοτικού σχολείου ) ή ισοδύναμος τίτλος κατώτερης 
    Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων  

    Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της 
    ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 

2.Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή. 
 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

1. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους .Σε περίπτωση πτυχίου ή 

 τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού. 
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
4. Αποδεικτικά εμπειρίας 



 

 

 

 

 

5.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το   
 αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την  

 τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί 
 σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με  

 την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου  . 
 

 

 

 

                                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 

                                                ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ Π.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

   

 


