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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΩ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του 23/2000 ΠΔ (ΦΕΚ 18/Α/7-12-2000). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007) «Κώδικας 

Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκαν με τις 
όμοιες του άρθρου 41, παρ. 2 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/11-5-2015). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
4. Το υπ’ αριθμ. 2131.16/776/2016/17-03-2016 έγγραφο της Λιμενικής Αρχής Κω, σχετικά 

με την τοποθέτηση ναυαγοσωστών σε πολυσύχναστες παραλίες . 
5. Την υπ’ αριθμ. 146/06-04-2016 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου περί έγκρισης 

πρόσληψης τριών (3) ναυαγοσωστών διάρκειας τριών (3) μηνών.  
6. Την υπ’ αριθμ. 30092/22-04-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου.   
  
ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ως εξής:       
                          

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

Δήμος Κω Κως ΔΕ Ναυαγοσώστης 3 μήνες 3 

 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

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)   Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΩ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

Ταχ. Δ/νση           : Ακτή Κουντουριώτη 7, Κως 
Ταχ. Κώδικας      : 85300 
Πληροφορίες       : Καλλιόπη Χατζηγιακουμή   
Τηλ.                      : 22423-60489 
Τηλ/τυπία            : 22420-21341 
Ηλεκτρον. δ/νση : p.xatzigiakoumi@kos.gr  

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Κως, 09/05/2016 

Α.Π.: 12907 

mailto:p.xatzigiakoumi@kos.gr
ΑΔΑ: 7ΕΤ6ΩΛΕ-Β66



    

               

2 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 45 ετών. 

 

ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας   

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού  

 

Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και θα 
συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά, 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, στα 
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ακτή Κουντουριώτη 7, απευθύνοντάς την στο 
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2242360426,2242360489,481) από 11/05/2016 έως 
16/05/2016. 
 
 
 

Ο Δήμαρχος Κω 

 

 

Γιώργος Ι. Κυρίτσης 
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