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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου, τρίµηνης (3µηνης) απασχόλησης 

 
 
Ο ∆ήµος Τεµπών ύστερα από την υπ’ αριθ. 67/2016 απόφαση του ∆.Σ. ,η οποία 
εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 6459/75537/11-05-2016 (Α∆Α:ΩΓΑ5ΟΡ10-ΨΚΝ) 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας και Στ. 
Ελλάδας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού τριών (3) ατόµων, προς 
αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών –επάνδρωση 
όλων των πλαζ του ∆ήµου Τεµπών που έχουν χαρακτηριστεί πολυσύχναστες για 
λόγους προστασίας του κοινωνικού συνόλου και τουριστικής προβολής- για την  εξής 
κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητα, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και 
χρονική περίοδο: 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

∆Ε Ναυαγοσωστών 3 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. 
 
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.∆. 
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος 
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της 
ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της 
αλλοδαπής. 
β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόµενη 

από Λιµενική Αρχή. 

Τρεις (3) µήνες 

 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών  
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα 
εξής δικαιολογητικά: 
 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας 
 

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή 
τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση αυτού 

3. Επιπλέον, οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την εξής 
υπεύθυνη δήλωση: α)  πληρώ τα γενικά προσόντα διορισµού που 
προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 
3584/07, (β) δεν έχω κώλυµα δίµηνης απασχόλησης σύµφωνα µε το Π.∆. 
164/2004 (ΦΕΚ 134/19-07-2004/Τεύχος Α’). ∆εν έχω συνάψει σύµβαση 
εργασίας ορισµένου χρόνου µε τον ∆ήµο Τεµπών, µε την ειδικότητα ∆Ε 
Ναυαγοσωστών κατά τους προηγούµενους τρεις (3) µήνες µε ηµεροµηνία 
έναρξης την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της παρούσας, γ) δεν έχω κώλυµα 
δίµηνης απασχόλησης σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
1434/28-06-2007/Τεύχος Α’). ∆εν έχω συνάψει καµία σύµβαση εργασίας 
ορισµένου χρόνου µε φορέα του ∆ηµοσίου Τοµέα, της οποίας η διάρκεια 
υπερβαίνει του δύο (2) µήνες µέσα σε χρονικό διάστηµα δώδεκα µηνών 
(παρέχετε από τον ∆ήµο). 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Τεµπών 
(∆/νση: Μακρυχώρι, τηλ: 24953-50410) και αρµόδιος για την παραλαβή είναι η 
υπάλληλος κ. Παπαδηµητρίου ∆ήµητρα  κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες . 
Οι  ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε 
προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο 
ανακοινώσεων του ∆ήµου, δηλ. από 13/05/2016 έως και 17/05/2016 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 

Κωνσταντίνος Κολλάτος 
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