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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΟΧ

Θέµα: Πρόσληψη ̟ροσω̟ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
χρονικής διάρκειας µέχρι τεσσάρων (4) µηνών για την ναυαγοσωστική
κάλυψη της χαρακτηρισµένης ,ως ̟ολυσύχναστης ,̟αραλίας Κρυονερίου
Πάργας.
Έχοντας υ̟όψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 ( ΦΕΚ 114/τ. Α’ /8-6-2006) «Κώδι
κας ∆ήµων και Κοινοτήτων».
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ/ τ.Α’ /28-72007) «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υ̟αλλήλων» ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε την ̟αρ. 2 του άρθρου 41 του
Ν.4325/2015.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την ε̟ιλογή ̟ροσω̟ικού και ρύθµιση θεµάτων
διοίκησης» ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και συµ̟ληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/1999, σύµφωνα µε τις ο̟οίες δεν
υ̟άγεται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 το ̟ροσω̟ικό ̟ου ̟ροσλαµβάνεται για την αντιµετώ̟ιση κατε̟ειγουσών ή ε̟οχικών ή
̟ρόσκαιρων αναγκών µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου
της ο̟οίας η διάρκεια δεν υ̟ερβαίνει τους δύο (2) µήνες µέσα σε
συνολικό διάστηµα δώδεκα µηνών.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 ̟αρ.2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 «Αναµόρφωση συστήµατος ̟ροσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και λοι̟ές
διατάξεις» σύµφωνα µε τις ο̟οίες εξακολουθούν να εξαιρούνται
α̟ό τις διατάξεις του Ν.2190/1994 οι συµβάσεις δίµηνης διάρκειας
για κατε̟είγουσες ανάγκες.
6. Το άρθρο 7 του Π.∆. 31/2018 «Υ̟οχρεώσεις εκµεταλλευόµενων
λουτρικών εγκαταστάσεων ως ̟ρος την ̟ρόσληψη ναυαγοσωστών
και διάθεσης του α̟αραίτητου εξο̟λισµού.
7. Την υ̟’αριθµ. 34/2020(Α∆Α: 60ΑΚ46ΜΔΒΖ-ΕΓΒ) α̟όφαση του
∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πάργας».

Ανακοινώνει
Την ̟ρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
ενός (1) ατόµου για την αντιµετώ̟ιση κατε̟ειγουσών, ε̟οχικών και
̟ρόσκαιρων αναγκών του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάργας για την
ναυαγο-σωστική κάλυψη της χαρακτηρισµένης ,ως ̟ολυσύχναστης ,̟αραλίας Κρυονερίου Πάργας, για την εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητα µε
τα αντίστοιχα τυ̟ικά ̟ροσόντα και την αντίστοιχη χρονική ̟ερίοδο:

Ειδικότητα

ΔΕ
Ναυαγοσωστών

Αριθµός

ένας (1)

Ειδικά - Τυ̟ικά 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.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (εφόσον οι θέσεις δεν
καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα):
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή
απολυτήριος τίτλος τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το έτος 1980 απολυτήριος τίτλος
Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος
Κατώτερης Τεχνικής σχολής του Ν.Δ.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.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υ̟οψήφιοι ̟ρέ̟ει να έχουν ηλικία α̟ό 18 έως 45 ετών.
Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα ̟ου τους ε̟ιτρέ̟ει την
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης ̟ου ε̟ιλέγουν.
Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης
∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υ̟αλλήλων (̟οινική καταδίκη, υ̟οδικία, δικαστική συµ̟αράσταση κ.λ.̟.).
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Οι υ̟οψήφιοι ̟ου διαθέτουν τα α̟αιτούµενα ̟ροσόντα κατατάσσονται σε ̟ίνακες κατά ειδικότητα µε βάση το κριτήριο της εντο̟ιότητας.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ∆Ε ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΏΝ
Α .ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Ο̟οιοσδή̟οτε τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας
εκ̟αίδευσης της ηµεδα̟ής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδα̟ής,
ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη ̟ου εκδίδεται α̟ό τη Λιµενική
Αρχή.
γ) Ο̟οιοδή̟οτε ̟ιστο̟οιητικό ή ̟τυχίο σχολής ναυαγοσωστικής
Εκ̟αίδευσης, βάσει του ο̟οίου χορηγείται άδεια ναυαγοσώστη.

Χρονική
∆ιάρκεια

Τέσσερις
(4)
µήνες

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε τα ανώτερα
̟ροσόντα)
α) Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν καθίσταται δυνατή η ̟λήρωση των θέσεων α̟ό υ̟οψηφίους µε τίτλο δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής ε̟ιτρέ̟εται η ̟ρόσληψη α̟ό υ̟οψηφίους ̟ου θα διαθέτουν α̟ολυτήριο τίτλο Υ̟οχρεωτικής Εκ̟αίδευσης (δηλαδή) α̟ολυτήριο τίτλο τριτάξιου Γυµνασίου ή για υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το
1980 α̟ολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου), ή ισοδύναµο α̟ολυτήριο
τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή α̟ολυτήριο
τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Ε̟αγγελµατικής και Κατάρτισης, του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδα̟ής.
β) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη ̟ου εκδίδεται α̟ό τη Λιµενική
Αρχή.
ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Όλοι οι υ̟οψήφιοι ̟ρέ̟ει να ̟ληρούν τα γενικά ̟ροσόντα διορισµού ̟ου ̟ροβλέ̟ονται για τους µονίµους υ̟αλλήλους του
̟ρώτου µέρους του Ν. 3584/2007
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτηση τους ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλουν
υ̟οχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας.
2. Τον α̟αιτούµενο ως άνω τίτλο σ̟ουδών.
3. Πτυχίο ή δί̟λωµα ή ̟ιστο̟οιητικό ναυαγοσώστη, αναγνωρισµένης Ναυαγοσωστικής Σχολής.
4. Άδεια ναυαγοσώστη (σε ισχύ) εκδιδόµενη α̟ό Λιµενική Αρχή
5.Πιστο̟οιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του ∆ήµου στο δηµοτολόγιο του ο̟οίου είναι γραµµένοι.
6. Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά
το άρθρο 8 του Υ̟αλληλικού Κώδικα : α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε ο̟οιαδή̟οτε κλο̟ή, υ̟εξαίρεση (κοινή και στην υ̟ηρεσία), α̟άτη, εκβίαση, ̟λαστογραφία, α̟ιστία,
δικηγόρου, δωροδοκία, κατα̟ίεση, α̟ιστία ̟ερί την υ̟ηρεσία, ̟αράβαση καθήκοντος καθ’ υ̟οτρο̟ή, συκοφαντική δυσφήµιση, καθώς και για ο̟οιοδή̟οτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας
ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι
υ̟όδικοι και δεν έχουν ̟αρα̟εµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για
κακούργηµα ή για ̟ληµµέληµα της ̟ροηγούµενης ̟ερί̟τωσης, έστω και αν το αδίκηµα ̟αραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω κατα
δίκης, στερηθεί τα ̟ολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο
διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υ̟ό δικαστική συµ̟αράσταση.(δίνεται α̟ό την Υ̟ηρεσία)

7. Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην ο̟οία να δηλώνουν
αν το αµέσως ̟ροηγούµενο δωδεκάµηνο, ̟ου συµ̟ληρώνεται κατά την τελευταία ηµέρα της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των αιτήσεων,
έχουν α̟ασχοληθεί σε δηµόσια υ̟ηρεσία ή νοµικό ̟ρόσω̟ο του
άρθρου 14 ̟αρ. 1 του Ν. 2190/1994 µε την ιδιότητα του ε̟οχιακού
υ̟αλλήλου ή για κάλυψη ̟εριοδικών ή ̟ρόσκαιρων αναγκών, ή
όχι. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου έχουν α̟ασχοληθεί να δηλώνουν την υ̟ηρεσία στην ο̟οία α̟ασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της α̟ασχόλησης (έναρξη και λήξη).9δίνεται α̟ό την Υ̟ηρεσία)
8. Βεβαίωση ΙΚΑ ̟ερί α̟όδοσης αριθµού µητρώου και ̟ρώτης εγγραφής
9. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας. (Μόνο για τους υ̟οψήφιους ̟ου η
µόνιµη κατοικία τους είναι στο ∆ήµο Πάργας).
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
∆ηµοσίευση της ̟αρούσας ανακοίνωσης θα γίνει στην «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Γραφείου του
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάργας.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµ̟ληρώσουν την σχετική αίτη
ση µε όλα τα ζητούµενα στοιχεία και να την υ̟οβάλλουν µε τα συνηµµένα σε αυτήν δικαιολογητικά στο γραφείο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάργας α̟ό την ε̟οµένη της δηµοσίευσης της
̟αρούσας 28-05-2020 έως και 1-06-2020.
Ο Πρόεδρος του ∆ηµ.Λιµενικού
Ταµείου Πάργας

Νήρας Ιωάννης

