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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999 
2. Το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ143Α')  
3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
4. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 41  του Ν.4325/15: "Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης 

- Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις" ΦΕΚ 47/11.05.2015 τεύχος Α' , µε τις οποίες αντικαθίσταται 
η παρ.1 του άρθρου 206 του Ν.3584/07 και εισάγεται εξαίρεση ως προς τη διάρκεια της 
σύµβασης ορισµένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη 
ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) 
µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. 

5. Το αριθ. πρωτ. 2131.17/1753/25-04-2016 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής-Κεντρικού Λιµεναρχείου Ηγουµενίτσας, σχετικά µε τον αριθµό 
των «πολυσύχναστων» παραλιών του ∆ήµου Ηγουµενίτσας. 

6.  Την αριθ. 153//2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία διαπιστώνεται η 
ανάγκη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού ∆εκατεσσάρων (14) ατόµων µε σύµβαση τρίµηνης 
διάρκειας για την αντιµετώπιση πρόσκαιρων κατεπειγουσών αναγκών της   
ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του ∆ήµου Ηγουµενίτσας. 

 
                                                              
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

Την πρόσληψη µε επιλογή ∆εκατεσσάρων (14) ατόµων µε σύµβαση τρίµηνης χρονικής 
διάρκειας για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών 
του ∆ήµου Ηγουµενίτσας. 
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘ. 
ΑΤΟΜ 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΧΡΟΝΙΚΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΕ και 
ελλείψει ΠΕ,  
∆Ε 
Ναυαγοσωστών 
 

14 Α. για ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ 
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
1) Πτυχίο ή δίπλωµα Επιστήµης Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισµού ειδικότητας 
Ναυαγοσωστικής ή Κολύµβησης ή 
Υδατοσφαίρισης ή δραστηριοτήτων 
νερού κλειστού ή ανοικτού χώρου ΑΕΙ ή 
το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου 
(ΕΑΠ) ΑΕΙ ή προγραµµάτων σπουδών 
Επιλογής( Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή 
ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 

2) Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι 
Αδείας Ναυαγοσώστη από Λιµενική 
Αρχή η οποία θα είναι σε ισχύ. 

Β. για ∆Ε ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ 
1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή 

απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή 
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της 
ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος             
της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι 
Αδείας Ναυαγοσώστη από Λιµενική 
Αρχή η οποία θα είναι σε ισχύ. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από 
υποψηφίους µε τα ανωτέρω Β1 
προσόντα) 
1) 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 1του 2817/2000 της ηµεδαπής ή 
άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής. 

 

Τρεις (3)  
µήνες 

 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από18 έως 45 ετών. 

 
 

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

1.  Αίτηση όπου θα αναγράφονται τα ατοµικά στοιχεία τα στοιχεία κατοικίας, καθώς 
και ΑΦΜ,∆ΟΥ.,ΑΜΚΑ, Αριµ. Μητρώου ΙΚΑ. 
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2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας. 
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται 
για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 3584/07 και ότι το 
τελευταίο 12µηνο δεν έχουν απασχοληθεί σε δηµόσια υπηρεσία ή νοµ. Πρόσωπο 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν 2190/94 µε την ιδιότητα του εποχικού εργαζόµενου 
ή για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.  

4. Πιστοποιητικό Υγείας από Υγειονοµικό Κέντρο ή Κρατικό Νοσοκοµείο που να 
αναφέρει ότι δεν πάσχουν από Μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανοί από ιατρικής 
άποψης να ασκήσουν το επάγγελµα του Ναυαγοσώστη.      

 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία Προσωπικού του ∆ήµου 
Ηγουµενίτσας (∆/νση: Σουλίου 3., τηλ: 2665361160-156.) από  20/05/2016 έως και 
30/05/2016 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
 

1. Η πρόσληψη προσωπικού για αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών, µε σύβαση εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο µηνών σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ 
και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν. 2190/94. 

2. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί µε σύµβαση ορισµένου χρόνου διάρκειας τριών 
µηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί µε νέα δίµηνη ή τρίµηνη σύµβαση εντός 
δώδεκα µηνών, όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 21 του 
Ν.2190/94.  

3. Κώλυµα 8µηνης απασχόλησης: 
∆εν υπάρχει κώλυµα 8µηνης απασχόλησης, όταν ο υποψήφιος µέσα σε συνολικό 
χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, που γίνεται µε αφετηρία το τέλος της νέας 
απασχόλησης, για την οποία ο εργαζόµενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω 
δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) µήνες απασχόλησης σε φορείς του δηµοσίου, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.3812/2009 (δηµόσιες υπηρεσίες, νοµικά πρόσωπα, 
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού κα.) 

4. Κωλύµατα του Π.∆. 164/2004: 
Το κώλυµα του άρθρου 6 παρ. 1 του Π.∆.164/2004 δεν ισχύει στην περίπτωση ΟΤΑ α΄ 
βαθµού (∆ήµος), ο οποίος σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3852/2010 (Πρόγραµµα 
"Καλλικράτης") συστάθηκε από τη συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων δήµων ή 
κοινοτήτων.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ανωτέρω κώλυµα θα εφαρµόζεται στην περίπτωση συµπλήρωσης 
απασχόλησης 24 µηνών (µετά την 1.1.2011) στο νέο δήµο έως σήµερα.  
∆εν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συνάψει µε τον φορέα διαδοχικές συµβάσεις 
όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.∆. 164/2004. 

5. Παράταση, ανανέωση ή µετατροπή της δίµηνης  σύµβασης σε σύµβαση αορίστου 
χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη. 

 
                                                                                                                       

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
-Γραφείο Τύπου 
 (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
& πίνακα ανακοινώσεων) 
-ΚΕΠ ∆ηµοτικών Ενοτήτων  
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