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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για την πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσωστών 

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 
τριών (3) μηνών.  
 

Ο Δήμος Μεγαρέων με την υπ’ αριθ. 189/2018 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου – η  οποία με την υπ’ αριθμ. 
60216/21190/20-7-2018 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κρίθηκε ότι έχει ληφθεί νόμιμα – 
γνωστοποιεί ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ειδικότητας ΔΕ 
Ναυαγοσωστών, συνολικού αριθμού τεσσάρων ( 4 ) ατόμων ως 
κατωτέρω, προς κάλυψη  των άμεσων και επιτακτικών αναγκών 
ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του Δήμου, με τα αντίστοιχα 
ειδικά τυπικά προσόντα.  

 

Κατη-
γορία 

Ειδικότητα Αριθμός 
ατόμων 

Ειδικά και Τυπικά Προσόντα Χρονική 
Διάρκεια  

ΔΕ Ναυαγο-
σώστης 

4 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 
Α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας 
ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος 
της αλλοδαπής ανεξαρτήτως 
ειδικότητας. 
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό 
ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης 
Ναυαγοσωστικής Σχολής. 
Γ) Άδεια ναυαγοσώστη (σε ισχύ) 
εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή. 

Τρεις ( 3 ) 
μήνες  

 
 
 
 
 

Ελληνική Δημοκρατία 
Νομός Αττικής 

Δήμος Μεγαρέων 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών   

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
Πληροφορίες : Φ. Στυλιανοπούλου 
                        Δ. Κατρακούλη 
Τηλέφωνο : 22960 81110 , 22960 81904 
FAX : 22960 81904 
Email : dkatr@0140.syzefxis.gov.gr  

 
 
 
 
 
Μέγαρα  27 Ιουλίου 2018  
 
Αριθμ. Πρωτ. 14044 
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν 
από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
Α) Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
Γυμνασίου ή για υποψηφίους που 
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 
απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή 
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος 
κατώτερης τεχνικής σχολής του 
Ν.Δ/τος 580/1970 ή απολυτήριος 
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 
2871/2000 της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό 
ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης 
Ναυαγοσωστικής Σχολής. 
Γ) Άδεια ναυαγοσώστη (σε ισχύ) 
εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή. 

  
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 45 ετών και να 
πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους 
μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν 
υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά : 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 
2. Τον  απαιτούμενο ως άνω τίτλο σπουδών. 
3. Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης 

Ναυαγοσωστικής Σχολής. 
4. Άδεια ναυαγοσώστη (σε ισχύ) εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή. 
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που 

προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους 
του ν. 3584/07 (δίνεται από την Υπηρεσία). 

6. Υπεύθυνη δήλωση «περί μη καταδίκης» (δίνεται από την Υπηρεσία). 
7. Υπεύθυνη δήλωση, ότι το αμέσως προηγούμενο 12μηνο, δεν έχουν 

εργαστεί στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ (δίνεται από την Υπηρεσία). 
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία 
του Δήμου Μεγαρέων (Δ/νση:  Χρ. Μωραϊτου & Γ. Μαυρουκάκη, 
Μέγαρα)  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να  υποβάλλουν την αίτησή τους και 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα 
(10) ημερολογιακά υπολογιζόμενων ημερών, από την επομένη ημέρα 
της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Μεγαρέων και 
της Δημοτικής Ενότητας Νέας Περάμου, ήτοι από την Δευτέρα 30 
ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  μέχρι και την Τετάρτη 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018.  
 

 

                                                                        Ο Δήμαρχος 
                                                              Γρηγόριος Ι.  Σταμούλης  
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