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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ                                                                              
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Διοικητικής Μέριμνας, Μισθοδοσίας και                                                 Πύλος 04-06-2015 

Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων                                                      Αρ. Πρωτ.: 8677 

Πληρ.: Σκόκου Αντωνία,  Αρβανίτης Δημήτριος  

  :  2723360259 2723360210       

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2  

ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΔΕ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ, ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2015 

                                                                     
 
Έχοντας υπόψη: 

 
1.Τις διατάξεις  του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν  
τροποποιηθεί και ισχύουν 

 
2.Τις διατάξεις του άρθρου 206 του  Ν.3584/2007,  «Κύρωση  του Κώδικα  κατάστασης 
∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 
41 παρ.2 του Ν.4325/2015. 
 
3. Το αριθμ.πρωτ.37624/2393 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου για την λήψη νέας απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου-Νέστορος.  
 
4.   Την αριθμ.101/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου µας. 
 
5.    Την  αριθμ.πρωτ.42006/2659/3-6-2015  εγκριτική  απόφαση της  Αποκεντρωµένης  
∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ.Ελλάδας και Ιονίου, [ Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας 
Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Τρίπολης], 
 

 
     6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
 
     7. Τις εσωτερικές ανάγκες της Υπηρεσίας μας 
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                                                                   Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικά δύο  (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών 
αναγκών του ∆ήµου  Πύλου  - Νέστορος.  
 

 

 

                  Ειδικότητα             Διάρκεια Σύμβασης           Αριθμός Ατόμων  

 

            Ναυαγοσώστες                      3 Μήνες                           2 

 

 

 

Τίτλοι 

σπουδών και 
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) 

προσόντα 
 
1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα  ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ανεξαρτήτως ειδικότητας   και     
ισχύουσα άδεια ναυαγοσώστη του άρθρου 5 του ιδίου Π.∆/τος, εκδιδόµενη από 
Λιµενική Αρχή. 
2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από 
υποψηφίους  µε τα προσόντα της προηγούµενης  παραγράφου,  επιτρέπεται η 
πρόσληψη  µε προσόν διορισµού οποιοδήποτε  απολυτήριο  τίτλο 
∆ευτεροβάθµιας  ή Μεταδευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης της ηµεδαπής  ή 
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας  και  ισχύουσα άδεια ναυαγοσώστη  του 
άρθρου  5 του ιδίου Π. ∆/τος, εκδιδόµενη από Λιµενική Αρχή. 
3. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από 

υποψηφίους  µε τα προσόντα της προαναφερόµενης παραγράφου  επιτρέπεται η 

πρόσληψη  µε προσόν  διορισµού απολυτήριο   τίτλο Υποχρεωτικής 

Εκπαίδευσης [ δηλ. απολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου ή για υποψηφίους που 

έχουν αποφοιτήσει  µέχρι και το 1980 απολυτήριο  δηµοτικού σχολείου] ή 

απολυτήριο  τίτλο Εργαστηρίων  Ειδικής Επαγγελµατικής   Εκπαίδευσης  και 

Κατάρτισης του άρθρου  1 του Ν.2817/2000, της ηµεδαπής  ή άλλος ισότιµος 

τίτλος της αλλοδαπής,  ή άλλο ισότιµο τίτλο αναγνωρισµένης  σχολικής µονάδας 

της ηµεδαπής  ή αλλοδαπής  και ισχύουσα άδεια ναυαγοσώστη του άρθρου 5 

του ιδίου Π.∆/τος, εκδιδόµενη από Λιµενική Αρχή. 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 
1. Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 45 ετών 

[Π.∆. 23/2000]. 
 

2.Να έχουν την υγεία και την φυσική  καταλληλότητα που τους επιτρέπει  την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
 
3.Οι υποψήφιοι  δεν θα πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του 
υπαλληλικού κώδικα [καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση  
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                                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: 
 
Ανάρτηση  ολόκληρης της ανακοίνωσης  να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων  
του δηµοτικού καταστήµατος  του Δήµου Πύλου-Νέστορος στον οποίο εδρεύει η 
υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα. 
 
                                              ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: 
 

 Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 
 
Οι ενδιαφερόµενοι  καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή  τους, συνοδευόµενη  
µε τον τίτλο σπουδών που κατέχουν, την απαιτούµενη  άδεια,  επικυρωµένο  
αντίγραφο  ταυτότητας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

 
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ηµέρες 
(υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει  από την ίδια ηµέρα της 
τοιχοκόλλησης της παρούσης,  στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού 
καταστήµατος. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  µπορείτε να  απευθύνεστε στο 
∆ηµαρχείο στο τηλέφωνο 2723-3-60259, 2723-3-60210 [ Αρμόδιοι 
Υπάλληλοι: Δ. Αρβανίτης, Α. Σκόκου]. 
 
 

                                                    Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

 
 
                                           ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΠΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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