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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

Για τη ςφναψη ςφμβαςησ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, τρίμηνησ διάρκειασ ειδικότητασ ΔΕ 

Ναυαγοςωςτϊν, για την παραλία «Λφκειο» Μπατςίου του Δήμου Άνδρου. 

 

Ο Δήμοσ Άνδρου, προτίθεται να προβεί ςτην πρόςληψη ενόσ (1) Ναυαγοςϊςτη, με ςφμβαςη 

εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου, διάρκειασ τριϊν (3) μηνϊν, ςφμφωνα με την υπϋ αριθ. 

101/2016 Απόφαςη Δημοτικοφ υμβουλίου Δήμου Άνδρου, που νομιμοποιήθηκε με την υπϋ αριθ. 

39605/1-6-2016 Απόφαςη τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ Αιγαίου και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/1-5-2015), και τησ Α.Π. οικ.27404/31-7-

2015 εγκυκλίου του Τπουργείου Εςωτερικϊν & Διοικητικήσ Αναςυγκρότηςησ.  

 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ: ΔΕ ΝΑΤΑΓΟΩΣΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ: ΕΝΑ (1) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ: 3 μήνεσ από την υπογραφή τησ ςφμβαςησ  

Κφρια Προςόντα: 

α) Οποιαδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριοσ τίτλοσ δευτεροβάθμιασ ή μεταδευτεροβάθμιασ 

εκπαίδευςησ τησ ημεδαπήσ ή άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τησ αλλοδαπήσ, ανεξαρτήτωσ ειδικότητασ. 

β) Άδεια Ναυαγοςϊςτη (ςε ιςχφ) εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.  

 

Προςόντα Αϋ Επικουρίασ (Εφόςον οι θζςεισ δεν καλυφθοφν από υποψηφίουσ με τα ανωτζρω 

προςόντα):  

α) Απολυτήριοσ τίτλοσ υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ (απολυτήριο τριτάξιου γυμναςίου ή για 

υποψηφίουσ που ζχουν αποφοιτήςει μζχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικοφ ςχολείου) ή ιςοδφναμοσ 

απολυτήριοσ τίτλοσ κατϊτερησ τεχνικήσ ςχολήσ του Ν.Δ./τοσ 580/1970 ή απολυτήριοσ τίτλοσ 
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Εργαςτηρίων Ειδικήσ Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ και Κατάρτιςησ του άρθρου 1 του Ν. 2871/2000 τησ 

ημεδαπήσ ή άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τησ αλλοδαπήσ.  

β) Άδεια Ναυαγοςϊςτη (ςε ιςχφ) εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.   

 

Εντοπιότητα:  

1. Προηγοφνται οι δημότεσ και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Άνδρου. 

2. Ζπονται οι δημότεσ των υπολοίπων Δήμων του Ν. Κυκλάδων. 

3. Ζπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομϊν τησ Χϊρασ.  

 

Γενικά Προςόντα Πρόςληψησ: 

1. Οι υποψήφιοι πρζπει να ζχουν ηλικία από 18 ζωσ και 45 ετϊν (Π.Δ. 23/2000). 

2. Να ζχουν την υγεία και τη φυςική καταλληλότητα που τουσ επιτρζπει την εκτζλεςη των 

καθηκόντων τησ θζςησ που επιλζγουν. 

3. Οι υποψήφιοι δεν θα πρζπει να ζχουν κϊλυμα κατά το άρθρο 8 του Τπαλληλικοφ Κϊδικα 

(καταδίκη, υποδικία, δικαςτική αντίληψη ή απαγόρευςη). 

4. Οι υποψήφιοι θα πρζπει να καταθζςουν με την αίτηςη τουσ, αντίγραφο δελτίου αςτυνομικήσ 

ταυτότητασ και πιςτοποιητικά δημοτικότητασ.  

 

Προθεςμία υποβολήσ αιτήςεων: 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν αίτηςη ςτο Δήμο Άνδρου, Δ/νςη: Άνδροσ Σ.Κ. 84500 

ζωσ τισ 17/6/2016. 

 

 

Ο Δήμαρχοσ Άνδρου 

Θεοδόςιοσ Ι. ουςοφδησ 
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