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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ THΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΩ
Έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010), όπως ισχύει.
Το υπ’ αριθ. 31/2018 Π.Δ. (ΦΕΚ 61/Α’/04-04-2018).
Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’/28-06-2007), όπως
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’/11-05-2015) και το
άρθρο 116 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α’/12-06-2018).
Το άρθρο 47 του Ν.4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α’/24-05-2020).
Το από 28-02-2020 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής για τον χαρακτηρισμό των
παραλιών νήσου Κω ως πολυσύχναστων.
Το υπ’ αριθ. 2131.16/470/09-03-2020 έγγραφο της Λιμενικής Αρχής Κω.
Την υπ’ αριθ. 202/22-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΤΝ9ΩΛΕ-Δ7Ξ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Κω που αφορά στην έγκριση πρόσληψης έξι (6) Ναυαγοσωστών και ενός (1) ΕπόπτηΣυντονιστή για το έτος 2020.
Την υπ’ αριθ. 11443/27-05-2020 Βεβαίωση πιστώσεων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία
θα διαρκέσει από την ημερομηνία της πρόσληψης έως και την 30/09/2020 , συνολικά επτά (7)
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ατόμων, έξι (6) Ναυαγοσωστών και ενός (1) Επόπτη-Συντονιστή, για τη ναυαγοσωστική κάλυψη
των παραλιών του Δήμου Κω, ως εξής:
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

100

Δήμος Κω

Κως

ΔΕ Ναυαγοσώστης

από την ημερομηνία
της πρόσληψης έως
και την 30/09/2020
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Κως

ΔΕ ΕπόπτηςΣυντονιστής

από την ημερομηνία
της πρόσληψης έως
και την 30/09/2020
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Κωδικός θέσης

Δήμος Κω

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

100

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Α) Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου
Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης
τεχνικής σχολής του Ν.Δ/τος 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2871/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
Β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή , σε ισχύ.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
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α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β) Άδεια ναυαγοσώστη σε ισχύ , εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή, επί τρία (3)
τουλάχιστον έτη.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 45 ετών.
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2.
3.

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης.
Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κλπ.).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1.
2.
3.
4.
5.

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Αντίγραφο τίτλου σπουδών.
Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.
Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού όπως αναφέρονται στο πρώτο
μέρος του Ν. 3584/2007.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που
συμπληρώνεται κατά την ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε
δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα
του εποχιακού υπαλλήλου ή για την 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.

Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος
και να συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά, είτε
ηλεκτρονικά
στη
διεύθυνση
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
v.ntakoumis@kos.gr
ή
p.xatzigiakoumi@kos.gr , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στη διεύθυνση: Δήμος Κω, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Ακτή Κουντουριώτη 7, Τ.Κ. 85300,
Κως, τηλ. επικοινωνίας: 2242360481, 489, από 31/07/2020 έως 05/08/2020.

Ο Δήμαρχος Κω

Θεοδόσης Α. Νικηταράς
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