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∆ΗΜΟΣ  ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ  
 
∆/ΝΣΗ ∆/ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ  
ΚΑΙ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.∆.Ο.Χ. [3µηνης διάρκειας] 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΑ∆ΟΥ ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ  
 
 

    Ο ∆ήµαρχος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων,   

     Έχοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 του Ν. 3852/2010 [Νέα Αρχιτεκτονική στο χώρο της 
Αυτ/σης – ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ], 

• Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 [∆.Κ.Κ.], 
• Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 [Κ.Κ.∆.Κ.Υ.], και τις όµοιες της παρ. 4 του 

άρθρου 20 του Ν. 2738/1999, 
• Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 [Εκδηµοκρατισµός της 

∆ιοίκησης - Καταπολέµηση της Γραφειοκρατίας -  Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση και άλλες 
διατάξεις], 

• Την πράξη 4 του Υπουργικού Συµβουλίου της 6-2-2015, καθώς και το άρθρο 56 του Ν. 
4257/2014, 

• Το αριθ. 2131.16/868/16/7-4-2016 έγγραφο της Λιµενικής Αρχής Κατακόλου [Πρόσληψη 
ναυαγοσοστών και εφοδιασµός µε τον απαιτούµενο ναυαγοσωστικό εξοπλισµό στις 
λουτρικές εγκαταστάσεις], 

• Την αριθ. 86/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Ανδρίτσαινας – 
Κρεστένων [Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου, ειδικότητας Ναυαγοσώστη για τη θερινή περίοδο 2016], 

• Την αριθ. 62302/6453/18-5-2016 έγκριση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκ/νης ∆/σης 
Πελοποννήσου – ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίων, 

• Τον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, όπως έχει δηµοσιευθεί στο αριθ. ΦΕΚ 
3131/τ.Β΄/30-12-2011, 

 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 

      Την πρόσληψη δύο [2]  ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου, [3µηνης διάρκειας] για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του ∆ήµου Ανδρίτσαινας 
– Κρεστένων Ηλείας και συγκεκριµένα: 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑ∆ΟΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

∆ήµος Ανδρίτσαινας 
- Κρεστένων 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε  Ναυαγοσωστών 3 µήνες 2 

ΑΔΑ: 6ΛΙ5ΩΨΦ-8ΙΟ



 
1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. 

Α.  Για την Κατηγορία ΠΕ Ναυαγοσωστών 
ΚΥΡΙΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α. Πτυχίο ή ∆ίπλωµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, ειδικότητας 
Κολύµβησης ή παρεµφερούς της Ανακοίνωσης ειδικότητας.  
β. Άδεια Ναυαγοσώστη σε ισχύ, εκδιδόµενη από Λιµενική Αρχή. 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α. Οποιοδήποτε Πτυχίο ή ∆ίπλωµα ΑΕΙ ανεξαρτήτως ειδικότητας. 
β. Άδεια Ναυαγοσώστη σε ισχύ, εκδιδόµενη από Λιµενική Αρχή. 
 
Β.  Για την Κατηγορία ΤΕ Ναυαγοσωστών 
α. Οποιοδήποτε Πτυχίο ή ∆ίπλωµα ΤΕΙ ανεξαρτήτως ειδικότητας. 
β. Άδεια Ναυαγοσώστη σε ισχύ, εκδιδόµενη από Λιµενική Αρχή. 
 
Γ.  Για την Κατηγορία ∆Ε Ναυαγοσωστών 
α. Οποιοδήποτε Πτυχίο ή ∆ίπλωµα, ή Απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθµιας ή 
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ανεξαρτήτως ειδικότητας. 
β. Άδεια Ναυαγοσώστη σε ισχύ, εκδιδόµενη από Λιµενική Αρχή. 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

• Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 45 ετών. 
• Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσεως επιλογής τους. 
• Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα [καταδίκη, υποδικία, 

δικαστική συµπαράσταση], µε την επιφύλαξη της επόµενης εξαίρεσης. 
• Να είναι άνεργοι. 

 
2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στο αρµόδιο Γραφείο του ∆ήµου, αίτηση µε τα     
παρακάτω δικαιολογητικά: 

• Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών. 
• Φωτοαντίγραφο άδειας Ναυαγοσώστη. 
• Φωτοαντίγραφο ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας. 
• Φωτοαντίγραφο Κάρτας Ανεργίας του Ο.Α.Ε.∆. [εφόσον είναι εγγεγραµµένοι στον 

Ο.Α.Ε.∆.] 
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει ότι: 

α. έχει τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων του, 
β. δεν υφίσταται στο πρόσωπό του το κώλυµα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, 
γ. είναι άνεργος και 
δ. τους τελευταίους 12 µήνες από την υποβολή της αίτησης του έχει ή δεν έχει 
απασχοληθεί σε δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο µε την ιδιότητα του εποχιακού 
εργαζοµένου, ή για την  κάλυψη περιοδικών, ή πρόσκαιρων αναγκών και σε καταφατική 
περίπτωση να δηλώνει την υπηρεσία που έχει απασχοληθεί και το ακριβές χρονικό 
διάστηµα απασχόλησής του. 

• Α.Φ.Μ. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Μ. ΙΚΑ 
 

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις µαζί µε τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά στο αρµόδιο Γραφείο του ∆ήµου, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες µέσα σε 
αποκλειστική προθεσµία δέκα [10] ηµερών, από τη δηµοσιοποίηση της παρούσας 
Ανακοίνωσης. 

ΑΔΑ: 6ΛΙ5ΩΨΦ-8ΙΟ



 
 

4.  ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Η παρούσα Ανακοίνωση θα δηµοσιευθεί σε µια ηµερήσια τοπική εφηµερίδα, στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων και θα αναρτηθεί στο χώρο 
Ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, στα Κρέστενα και στα Γραφεία 
της Λιµενικής Αρχής Κατακόλου. 
 
                                                    
                                                                               Ο ∆ήµαρχος 
 
                                                                       ∆ιονύσιος Μπαλιούκος 
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