
           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωρωπός,    2-7-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.  12760
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 168, 169, 170, 232 του Ν. 3584/2007. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4547/2018 όπου αναφέρεται ότι η πρόσληψη προσωπικού που

απασχολείται στη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου  χρόνου  της  οποίας  η  διάρκεια  δεν  υπερβαίνει  τους  τέσσερις  (4)  μήνες  σε  συνολικό
διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4635/2019, εξακολουθούν να εξαιρούνται από την έγκριση της
Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 οι προσλήψεις εποχικού προσωπικού για τη ναυγοσωστική κάλυψη των
ακτών. 

5. Τον  Οργανισμό  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  Ωρωπού  (Aρ.  1299/13-4-2017/τ.B΄)  όπως
τροποποιήθηκε  και  ισχύει  (Αρ.  3131/8-9-2017/τ.  Β΄  ΦΕΚ)  όπου  προβλέπονται  150  θέσεις
προσωπικού  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  διαφόρων  ειδικοτήτων  ανταποδοτικού  και  μη
ανταποδοτικού χαρακτήρα.

6. Την υπ΄ αριθμ.61/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωρωπού.
7.  Το γεγονός ότι ο δήμος μας διαθέτει πέντε πολυσύχναστες παραλίες στα διοικητικά του όρια.
8. Το γεγονός  ότι  με  την  αριθ.  πρωτ.  11599/19-6-2020 ανακοίνωση του  Δήμου  μας  για  πρόσληψη

έντεκα ναυαγοσωστών, αναμένεται η πρόσληψη δύο (2) υποψηφίων που κατείχαν τα προβλεπόμενα
από την ανακοίνωση προσόντα. 

Ανακοινώνει

Την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,
συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
των υπηρεσιών  που εδρεύουν στο Δήμο Ωρωπού και συγκεκριμένα των εξής,
ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ  Α),  με  τα  αντίστοιχα  απαιτούμενα  (τυπικά  και  τυχόν  πρόσθετα)
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα
Διάρκεια

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

100

Πολιτισμού-
Αθλητισμού-
Κοινωνικής
Πολιτικής

Λ. Χαλκουτσίου 50 
Ωρωπός

ΔΕ
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

Τριών (3)
μηνών 

εννέα (9)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

100

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) 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.  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.
β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών.        

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται μεταξύ τους με τα ακόλουθα κριτήρια:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους
12 μήνες)

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω

μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800

       2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ….

μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 ….

      *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα    

       4.   (30          50    )ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και μονάδες για το τρίτο
αριθμός τέκνων 1 2 3
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μονάδες 30 60 110

       5.  6.      (50    )ή ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ μονάδες για κάθε τέκνο  
αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 ….

μονάδες 50 100 150 200 250 ….

        7.     (           2      40,      20)ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το ενώ για ΔΕ με το
κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10

κατηγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20

μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400

       8. ΕΜΠΕΙΡΙΑ  (7       60 )μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως μήνες
μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 και άνω

μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΕ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με
σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε
καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
Η παρούσα ανακοίνωση, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας, θα αναρτηθεί
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  και  να  την  υποβάλουν,  είτε
αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η

εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας  μας  στην ακόλουθη διεύθυνση:  Δήμος
Ωρωπού, Λ. Χαλκουτσίου 50 Ωρωπός Τ.Κ.19015 απευθύνοντάς την, στη Διεύθυνση Διοικητικών
Υπηρεσιών στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Ωρωπού
υπόψιν κας Παναγιώτας Μίχα (τηλ. επικοινωνίας:2295320345 ή 2295320346).

Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι έξι  (6)  ημέρες  (υπολογιζόμενες

ημερολογιακά) και αρχίζει από 3-7-2020 έως και   8  -7-2020.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Πρόσληψη 
Η υπηρεσία προσλαμβάνει  το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για διάστημα τριών (3) μηνών.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται
με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά
τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠ. ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ
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