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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 όπυρ ιζσύει. 

3. Σην με απιθμ. 93/2020 Απόθαζη ηος Δημοηικού ςμβοςλίος Ηπυικήρ  Πόλευρ Νάοςζαρ. 

 

                                θάλεη γλωζηό  

 

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

Δικαίος Οπιζμένος Υπόνος, για σπονικό διάζηημα δύο ( 2 ) κελώλ , για ηην ανηιμεηώπιζη 

καηεπειγοςζών αναγκών ηος Δήμος και ζςγκεκπιμένα για ηην αζθαλή λειηοςπγία ηος 

ανοικηού κολςμβηηηπίος ηηρ Σ.Κ. Ζεπβοσυπίος , ηος οποίος η λειηοςπγία ξεκινάει ηην 1
η
 

Θοςλίος, όπυρ θαίνεηαι αναλςηικά ζηον παπακάηυ πίνακα : 

 

       

Εηδηθόηεηα 

      

 Αρηζκός 

 

 Υροληθή δηάρθεηα 

 

 

   ΔΕ Νασαγοζώζηες 

 

       1 

     

       

     2 κελε 

 

 

 

     Εηδηθά – ησπηθά προζόληα πρόζιεψες 
α) Πηςσίο ή δίπλυμα Επιζηήμηρ Φςζικήρ Αγυγήρ και 

Αθληηιζμού ΑΕΘ ή ηο ομώνςμο πηςσίο ή δίπλυμα 

Ελληνικού Ανοικηού Πανεπιζηημίος (Ε.Α.Π) ΑΕΘ ή 

Ππογπαμμάηυν ποςδών Επιλογήρ (Π..Ε) ΑΕΘ ηηρ 

ημεδαπήρ ή ιζόηιμορ ηίηλορ ζσολών ηηρ ημεδαπήρ ή 

αλλοδαπήρ, ανηίζηοισηρ ειδικόηηηαρ.  
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β) Πηςσίο ή δίπλυμα ή πιζηοποιηηικό Ναςαγοζώζηη, 

αναγνυπιζμένηρ Ναςαγοζυζηικήρ σολήρ από οικεία 

Λιμενική Απσή ή άδεια Ναςαγοζώζηη, εκδιδόμενη από 

Λιμενική Απσή.  

  ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:  
α) Οποιοδήποηε πηςσίο ή δίπλυμα ή απολςηήπιορ 

ηίηλορ δεςηεποβάθμιαρ ή μεηαδεςηεποβάθμιαρ 

εκπαίδεςζηρ ηηρ ημεδαπήρ ή ιζόηιμορ ηίηλορ ζσολών 

ηηρ αλλοδαπήρ, ανεξαπηήηυρ ειδικόηηηαρ.  

β) Πηςσίο ή δίπλυμα ή πιζηοποιηηικό Ναςαγοζώζηη, 

αναγνυπιζμένηρ Ναςαγοζυζηικήρ σολήρ από οικεία 

Λιμενική Απσή ή άδεια Ναςαγοζώζηη, εκδιδόμενη 

από Λιμενική Απσή.  

ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:  

(Εθόζον οι θέζειρ δεν καλςθθούν από ςποτηθίοςρ με 

ηα ανυηέπυ πποζόνηα)  

α) Απολςηήπιορ ηίηλορ Τποσπευηικήρ Εκπαίδεςζηρ 

(απολςηήπιο ηπιηαξίος γςμναζίος ή για ςποτηθίοςρ 

πος έσοςν αποθοιηήζει μέσπι και ηο 1980 απολςηήπιο 

δημοηικού ζσολείος) ή ιζοδύναμορ απολςηήπιορ 

ηίηλορ καηώηεπηρ Σεσνικήρ σολήρ ηος Ν.Δ. 580/1970 

ή απολςηήπιορ ηίηλορ Επγαζηηπίυν Ειδικήρ 

Επαγγελμαηικήρ Εκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ ηος 

άπθπος 1 ηος Ν. 2817/2000 ηηρ ημεδαπήρ ή άλλορ 

ιζόηιμορ ηίηλορ ηηρ αλλοδαπήρ.  

β) Πηςσίο ή δίπλυμα ή πιζηοποιηηικό Ναςαγοζώζηη, 

αναγνυπιζμένηρ Ναςαγοζυζηικήρ σολήρ από οικεία 

Λιμενική Απσή ή άδεια Ναςαγοζώζηη, εκδιδόμενη 

από Λιμενική Απσή.  

Οι ςποτήθιοι ηυν ανυηέπυ ειδικοηήηυν ππέπει να είναι ηλικίαρ από 18 έυρ 45 εηών 

 

Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να ςποβάλλοςν αιηήζειρ με ηα επιζςναπηόμενα 

δικαιολογηηικά ηυν ειδικών – ηςπικών πποζόνηυν ππόζλητηρ και ηηρ ηαςηόηηηαρ 

κόλο ειεθηροληθά ζηα e-mail : 

-papakosta@naoussa.gr 

-giatzi@naoussa.gr 

  από 16/06/2020 έως θαη 25/06/2020. 

Οι ςποτήθιοι κπορούλ λα αλαδεηήζοσλ ηα έλησπα ηυν αιηήζευν: α)ζηο διαδικηςακό 

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

 

        Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ ζηο Γπαθείο Διασείπιζηρ Ανθπώπινος Δςναμικού  

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

         

 

 

       Κοηλοποίεζε                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΝΑΟΤΑ 

 Γπαθείο Διασείπιζηρ    

Ανθπώπινος Δςναμικού    

 

            ΝΘΚΟΛΑΟ  ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ   
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