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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Θέμα: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) 
διάρκειας έως τριών (3) μηνών, για την κάλυψη ειδικών κατηγοριών προσωπικού (Ναυαγοσώστες) 
για την αντιμετώπιση των αναγκών του Δήμου Κέας .

Η Δήμαρχος Κέας λαμβάνοντας υπόψη:

 Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 “ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως ισχύει.

 Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 ( ΦΕΚ 143/Α΄) “Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών υπαλλήλων όπως ισχύει.

 Το άρθρο 7 του ΠΔ 31/2018 “ Υποχρεώσεις εκμεταλλευομένων λουτρικών εγκαταστάσεων 
ως προς την πρόσληψη ναυαγοσωστών και διάθεσης του απαραίτητου εξοπλισμού.

 Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 “ Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 
επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης” όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2378/1999, σύμφωνα με τις οποίες 
δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 2190/1994 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό 
διάστημα δώδεκα μηνών.

 Το υπ΄αριθμ. 2131.16/80/20/8-01-2021, έγγραφο του Λιμεναρχείου Λαυρίου καθορίσθηκαν στο 
Δήμο Κέας ως πολυσύχναστες οι παραλίες: Οτζιάς, Κούνδουρος, Ξύλα, Σπαθί, Ποίσσες, Γιαλισκάρι 
και το ωράριο εργασίας των ναυαγοσωστών από ώρες 10:00 έως 18:00.

 Την υπ αριθμ. 124/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .
 Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου, τρέχοντος έτους έχουν προβλεφθεί οι αναγκαίες 

πιστώσεις για την δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού που θα απασχοληθεί.

ΑΝΑΚΟΙΝΏΝΕΙ 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά επτά (7) 
ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Κέας χρονικής
διάρκειας από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των αιτήσεων και την έκδοση των αποτελεσμάτων 
και έως 30/09/2021.

α) Έξι (6) άτομα ειδικότητας ΠΕ ή ΔΕ Ναυαγοσωστών.
β) Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ ή ΔΕ Ναυαγοσωστών για την κάλυψη Αργιών και Κυριακών για όλες τις 
παραλίες,
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για την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών Γιαλισκάρι, Οτζιάς, Σπαθί, Κούνδουρος, Ποίσσες, Ξύλα.

 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 45 ετών και να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού 
που προβλέπονται για τους  υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
2 Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει της εκτέλεση των καθηκόντων της 
θέσεως που επιλέγουν.
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρου 16 του υπαλληλικού κώδικα (ποινική καταδίκη, 
υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση), με επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Α. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Ναυαγοσωστών 

Α.ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας 
Κολύμβησης ή Υδατοσφαίρισης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

Β. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΏΝ 

Α .ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 α)Οποιοσδήποτε 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.
 γ)Οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή πτυχίο σχολής ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, βάσει του οποίου χορηγείται 
άδεια ναυαγοσώστη.( Π.Δ. 31/2018).

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανώτερα 
προσόντα) α)Οποιοσδήποτε 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.

 Γ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ́ 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. 

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους  
υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Τον απαιτούμενο ως άνω τίτλο σπουδών.
3. Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης Ναυαγοσωστικής Σχολής.
4. Άδεια ναυαγοσώστη (σε ισχύ) εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή
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2.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένοι.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα : 
α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην 
υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την 
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε 
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
 β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 
πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, 
γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η 
στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, 
που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των 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 δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της 
απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

5. Βεβαίωση ΙΚΑ περί απόδοσης αριθμού  μητρώου και πρώτης εγγραφής.

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος
του Δήμου Κέας  στην οποία εδρεύει η υπηρεσία, συντασσομένου κατ’ άρθρο 21 παράγραφος 9 του Ν. 
2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης,  στο πρόγραμμα Διαύγεια και στoν διαδικτυακό τόπο του 
Δήμου Κέας, www.Kea.gr .

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  και  να  την  υποβάλουν  ηλεκτρονικά  στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dioikisi@kea.gr).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η αίτηση συμμετοχής και οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις  του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν
με  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  θα  πρέπει  απαραιτήτως να εμφανίζονται  υπογεγραμμένες,  με  φυσική
υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έξι (6) ημέρες  (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος του  Δήμου Κέας και στο δικτυακό τόπο αυτού (kea.gr) ήτοι 14/07/2021 έως
και 19/07/2021,   Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν
αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται
την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Η Δήμαρχος Κέας

         Ειρήνη Βελισσαροπούλου
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