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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/1994)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α΄/1999)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/2009)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε με τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015(ΦΕΚ 47/τ.Α΄/2015)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 εδάφιο δ΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010)
6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 20α του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – ενσωμάτωση οδηγίας
2009/50/ΕΚ» σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της
επιτροπής ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό χρονικό
διάστημα δώδεκα μηνών», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 41
του Ν.41 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-2018).
7. Το προεδρικό διάταγμα 31/2018 (ΦΕΚ 61/Α΄/4-4-2018)
8. Το άρθρο 7 του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ166/Α΄/31-8-2020)
9. Τον οργανισμό Εσωτερική Υπηρεσία του Δήμου Χάλκης
10. Το αριθμ. πρωτ.2131.17/951/21 έγγραφο του κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου με θέμα
«Πολυσύχναστες παραλίες και υποχρέωση για την πρόσληψης ναυαγοσωστών και
εφοδιασμού με λοιπό ναυαγοσωστικό εξοπλισμό στις λουτρικές εγκαταστάσεις»
11. Την με αριθμ. 41/2021 (ΑΔΑ:ΩΜ1ΛΩΗΣ-ΙΟΥ ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου μας με θέμα : «Αναγκαιότητα πρόσληψης τριών (3) ατόμων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λειτουργίας του Δήμου Χάλκης με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ)
τετράμηνης διάρκειας (1 θέση
Ναυαγοσώστη για την παραλία Πόνταμος και 2 θέσεις υπάλληλων Πυροπροστασίας)».
12. Την με αριθμ. πρωτ. 2021/24-6-2021 Βεβαίωση του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου Χάλκης περί ύπαρξης σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης
μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα τριών (3) ατόμων, ήτοι: Α. έναν (1)
ναυαγοσώστη προς αντιμετώπιση αναγκών ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων
παραλιών του Δήμου Χάλκης, Β. Δύο (2) ατόμων κατηγορίας ΥΕ & ειδικότητας ΥΕ 16 –
Εργατών καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας
τεσσάρων (4) μηνών για την πυρασφάλεια του Δήμου Χάλκης, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά
προσόντα και χρονική περίοδο:

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕ
Ναυαγοσωστών

ΥΕ Καθαριότητας

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
1

2

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
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
Άδειας ναυαγοσώστη από Λιμενική Αρχή,
η οποία θα είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον
οι
θέσεις
δεν
καλυφθούν
από
υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)
1) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής
εκπαίδευσης
(απολυτήριο
τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει
μέχρι
και
το
1980
απολυτήριο
δημοτικού
σχολείου)
ή
ισοδύναμος
απόλυτήριος
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 και
προσκόμιση εμπειρίας ναυαγοσώστη ενός
(1) τουλάχιστον εξαμήνου.
2)Οι Υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι
Άδειας ναυαγοσώστη από Λιμενική Αρχή,
ή οποία θα είναι σε ισχύ.
1. Δεν
απαιτούνται
ειδικά
τυπικά
προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.
2527/1997).
2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα
διορισμού που προβλέπονται για τους
μόνιμους υπαλλήλους του άρθρου 169
παρ. 2 του Ν. 3584/07

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
4 μήνες από την
ημερομηνία
υπογραφής
της
σύμβασης

4 μήνες από την
ημερομηνία
υπογραφής
της
σύμβασης

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων των θέσεων που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο του 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,
δικαστική συμπαράσταση κλπ.)
Να είναι Έλληνες πολίτες.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
2.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986:
Α. Ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους
υπαλλήλους του πρώτους μέρους του Ν. 3584/2007 και
Β. Ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986:

Ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,
δικαστική συμπαράσταση κλπ.)
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
5. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης – ΑΜΚΑ
6. Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου – πρώην ΙΚΑ
7. Αριθμό φορολογικού Μητρώου – ΑΦΜ
8. Αντίγραφο αριθμού τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ, όπου ο ενδιαφερόμενος εμφανίζεται ως
πρώτος δικαιούχος.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού
Καταστήματος του Δήμου Χάλκης, στο δικτυακό τόπο αυτού (www.dimoschalkis.gr), στο
διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα συνταχθεί το σχετικό πρακτικό ανάρτησης.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους, επισυνάπτοντας σε αυτήν τα
ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο πρωτόκολλο του
Δήμου που στεγάζεται στο δημοτικό κατάστημα Χάλκης (Δ/νση: Χάλκη Τ.Κ. 85110 εντός
αποκλειστικής προθεσμίας (5) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας
ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού μεγάρου, δηλαδή από τις
24/06/2021 έως και τις 01/07/2021.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου στα
τηλέφωνα : 2246045200-205
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