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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙ ΑΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
(Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) ύστερα από την 10/12-03-2013 Απόφαση του Δ.Σ., προτίθεται να προσλάβει με
Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, έναν (1) Τεχνικό Ασφαλείας ειδικότητας
Πτυχιούχου Α.Ε.Ι. Μηχανολόγου Μηχανικού , Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Πολιτικού
Μηχανικού με ελάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών ή Πτυχιούχου Τ.Ε.Ι. Τμήματος Μηχανολογίας –
Ηλεκτρολογίας με ελάχιστη προϋπηρεσία 5 ετών, υπό τους ακόλουθους όρους :
1. Το σύνολο των ωρών απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας ορίσθηκε στις
ογδόντα (80) ώρες για ένα έτος
2. Η αποζημίωση ανά ώρα απασχόλησης προϋπολογίσθηκε στα τριάντα (30) ευρώ
χωρίς επιβάρυνση Φ.Π.Α. (απαλλαγή βάσει του άρθρου 18 του Ν. 1642/86),
δηλαδή η ετήσια αποζημίωσή του προϋπολογίζεται στο ποσό των 2.400 ευρώ.
Από τις αμοιβές αυτές θα παρακρατείται φόρος σε ποσοστό 20% (άρθρο 58 του
Ν.2238/94).
3. Στη σύμβαση που θα υπογραφεί δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της
εργατικής νομοθεσίας ούτε εκείνες περί ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.
4. Οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας θα είναι οι αναφερόμενες στη
σχετική νομοθεσία (Ν. 3850/11, Ν.1568/85, Π.Δ.17/96)
5. Η επιλογή θα γίνει με βάση την χαμηλότερη προσφορά, εφόσον τηρούνται οι
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά στην εκπαίδευση, προϋπηρεσία κλπ.
Μετά τα παραπάνω, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του Τεχνικού
Ασφαλείας της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. , να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους με Βιογραφικό
Σημείωμα (και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά κλπ) και Οικονομική Προσφορά,
και σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στον τοπικό
τύπο, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. (25ης Μαρτίου 2, Ναύπλιο), υπόψη της Διευθύντριας κ ας
Άννας Μαντά.
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν
στο τηλέφωνο 27520-28976.
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