
    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Χρυσούπολη,  16/4/2016 
  ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                Αριθμ. Πρωτ: 7045 
   ΔΗΜΟΣ NEΣΤΟΥ                                                              
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Ο Δήμαρχος Νέστου 

Έχοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 3852/2010. 
2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3584/2007. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος 

προσλήψεων στο δημόσιο». 
4. Τις διατάξεις του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/9-9-1999). 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 και 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετά τις 

τροποποιήσεις και συμπληρώσεις. 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 164/2004. 
7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 
8. Το αριθμ. οικ.5420/23-2-2016 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 23/2000. 
10. Η αριθμ. 2211.16/108/1/21-3-2016 Απόφαση Κεντρικού Λιμενάρχη Καβάλας. 
11. Την αριθμ. 4/17-3-2016 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

περί «Έγκριση πρόσληψης ναυαγοσωστών». 
12. Την με αριθμ. πρωτ. 9509/26-4-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 
13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου τρίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή 
πρόσκαιρων αναγκών, κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης  Αριθμός ατόμων 

ΔΕ Ναυαγοσωστών  3 μήνες 4 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

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

 Α. 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) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή. 

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανώτερα προσόντα) 

α) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από 
υποψηφίους με τίτλο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής επιτρέπεται η πρόσληψη από υποψηφίους που θα 
διαθέτουν απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο 
τίτλο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 
1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο 
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων 
Ειδικής Επαγγελματικής και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 

β) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών. 

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την 
εκτέλεση των καθηκόντων. 

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, 
υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κ.λ.π.). 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής 
δικαιολογητικά: 

1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής 
επίσημη μετάφραση αυτού. 

3. Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή. 
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4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που 
προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 
3584/2007. 

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία αν να δηλώνουν το αμέσως 
προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της 
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή 
νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του 
εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή 
όχι. 

Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην 
οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης 
(έναρξη και λήξη). 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ημερομηνία 
υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο γραφείο προσωπικού του 
Δήμου Νέστου από 16/5/2016 ημέρα Δευτέρα μέχρι και την 27/5/2016 ημέρα 
Παρασκευή. 

Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 
Δημοτικού Καταστήματος, στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΕΠ, στην ηλεκτρονική 
σελίδα του Δήμου και στο διαύγεια. 

 

      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 

 

 

                     ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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