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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν.3463/2006(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8-6-06) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του
Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και του Π.Δ. 139/2010.
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-07-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.23/2000 σχετικά με τον καθορισμό περιπτώσεων υποχρεωτικής προσλήψεως
ναυαγοσώστη, σε οργανωμένες ή μη παραλίες, για την προστασία των λουομένων στο θαλάσσιο χώρο.
3. Το από 20-3-2013 πρακτικό της επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιών ως πολυσύχναστων στο Δήμο μας
4. Την αριθμό Οικ./21097/28-05-2012 εγκ. 38 του ΥΠ.ΕΣ., σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.
4071/2012 (Α'85), σε θέματα προσωπικού των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α.
5. Την υπ αρ 194/14-6-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλίου, σχετικά με πρόσληψη 4 ΤΕΣΣΑΡΩΝ- ατόμων (ναυαγοσώστες) ορισμένου χρόνου δίμηνης χρονικής διάρκειας για τις ανάγκες της
ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών περιοχής δικαιοδοσίας μας. Επίσης την υπ΄ αριθμό 62/0-23-2013
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων << ΕΠΙΣΗΣ Περί Καθορισμού Θέσεων
ναυαγοσωστών>> .
6. Το Α.Π. οικ. 21875/29-5-2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. που ρητά αναφέρει: Επειδή μέχρι σήμερα οι διαδικασίες

7.

έγκρισης πρόσληψης του προσωπικού … ναυαγοσωστών κλπ… δεν έχουν ολοκληρωθεί ενώ και μετά τη
χορήγηση της έγκρισης απαιτείται πολυήμερη διαδικασία … προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία των
λουομένων παρακαλούμε όπως οι ΟΤΑ προχωρήσουν στην πρόσληψη προσωπικού κατά τις διατάξεις του
άρθρου 206 παρ 1 του Ν. 3584/2007 με διάρκεια σύμβασης έως δυο μήνες , η τουλάχιστον μέχρι τη
χορήγηση των εγκρίσεων της επιτροπής ΠΥΣ 33/2006.

Το γεγονός ότι, βρισκόμαστε ήδη στη θερινή περίοδο & οι κίνδυνοι για την δημόσια υγεία & ασφάλεια είναι
ορατοί.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ναυπλιέων, που εδρεύει στο Ναύπλιο, και
συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων
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Δήμος Ναυπλιέων

Ναύπλιο

ΔΕ Ναυαγοσωστών

2 μήνες

4

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

301

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 (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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.

α) Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσωστών πρέπει να είναι ηλικίας από 22 έως 45 ετών.
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα με βάση το
κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:
(1) Προηγούνται οι δημότες του δήμου Ναυπλιέων (Α' βαθμός εντοπιότητας)
(2) Έπονται οι δημότες των υπολοίπων Δήμων του Νομού Αργολίδας (Β΄ βαθμός εντοπιότητας)
(3) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας (Γ’ βαθμός εντοπιότητας)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσης νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση
έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς
πλήρωση θέσης.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
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Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά περίπτωση,
από την παρούσα ανακοίνωση άδειας Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από την Λιμενική
Αρχή.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α (1) ή Ειδικές
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 19. Πιστοποιητικά
απόδειξης εμπειρίας.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ)» να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ναυπλιέων στον
οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο
21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail:
sox.ota@asep.gr είτε στο fax: 210 6420953.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν,
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, (courier ή ΕΛΤΑ) στα
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ναυπλιέων Πλατεία Τριών Ναυάρχων, Τ.Κ. 211 00
Ναύπλιο, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπ όψιν κ. Αλεξίου Γεωργίου (τηλ. επικοινωνίας: 2752028592). Υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση θα έχει κατατεθεί στην υπηρεσία μας έως την παρασκευή 21-6-2013
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση .
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από
την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου και τα ΚΕΠ Ναυπλίου και
λήγει την Παρασκευή 21 6-2013.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω
διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική
σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr),
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους
και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα μαζί με τη σχετική αίτηση, όλα τα
απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά.
1) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
2) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.
3) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό μόνιμου κατοικίας.
4) βεβαίωση ανεργίας από το υποψήφιο που είναι εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ
5) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (σε περίπτωση που κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει το
ευνομημα).
6) Κάθε επιπλέον άδεια η δίπλωμα σχετικό με την εργασία του ναυαγοσώστη, όπως : άδεια χειριστή
ταχυπλόου, άδεια διασώστη, άδεια αυτοδύτη κλπ.
7) πτυχίο για γνώση ξένης γλώσσας.
8) φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
9) βεβαίωση προϋπηρεσίας – εμπειρίας. Η απασχόληση στο αντικείμενο αυτό λαμβάνεται υπόψη μετά την
απόκτηση της άδειας Ναυαγοσώστη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόμου
(όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας
θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:
1. Πρώτα απ΄ όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης για τους κωδικούς θέσης που έχουν
επιλέξει με βάση το βαθμό εντοπιότητας που διαθέτουν (Α΄, Β΄, κ.ο.κ.).
2. Μεταξύ των υποψηφίων με την ίδια εντοπιότητα προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και
ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).
3. Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν την ίδια εντοπιότητα και τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά),
γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (χρόνος ανεργίας, αριθμός
τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, βαθμός τίτλου σπουδών,
εμπειρία).
4. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις
περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν,
αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω
καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως
μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους
εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων
Δημήτριος Ι. Κωστούρος

