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ΑΛΑΘΟΗΛΩΖ 

 
Γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ  
νξηζκέλνπ ρξόλνπ  κεγίζηεο δηάξθεηαο έσο 30-09-2021   εηδηθόηεηαο  ΓΔ 
Ναπαγνζσζηώλ ζπκθώλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 3584/2007 

 
Ο Γήμαρτος  Εακύνθοσ έτονηας σπόυη : 

 

   Σελ ππ’ αξηζκ. 223/ 09-7-2021  απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  πνπ 
εγθξίζεθε κε ηελ ππ αξηζκ. 120693 / 16-7-2020(ΑΓΑ:Ψ2Τ3ΟΡ1Φ-ΔΓΤ) απόθαζε 
πληνληζηή. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδνο & Ινλίνπ. 

 Tηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 παξ 1 ηνπ λ. 3584/07  όπσο αληηθαηαζηάζεθε 
κε ην άξζξν 41 παξ. 2 ηνπ Ν. 4325/2015 θαη ζπκπιεξώζεθε από ηελ παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 4 ηεο Πξάμεο Ννκνζ. Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 102/26.08.2015 ηεύρνο Α') ε νπνία 
θπξώζεθε κε ην άξζξν 9 ηνπ Ν.4350/15 θαη αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 116 ηνπ 
Ν. 4547/18) επηηξέπεηαη ε πξόζιεςε πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ 
πσραζθάλεια θαη ηε νασαγοζφζηική κάλσυη ησλ αθηώλ λα γίλεηαη κε ζύκβαζε 
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηέζζεξηο (4) 
μήνες ζε ζπλνιηθό δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ. Ο ππνινγηζκόο ηνπ δσδεθάκελνπ 
γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2738/1999.  Παξάηαζε ή 
ζύλαςε λέαο ζύκβαζεο κέζα ζην αλσηέξσ δσδεθάκελν δηάζηεκα ή κεηαηξνπή ηεο 
ζύκβαζεο ζε ανξίζηνπ ρξόλνπ είλαη απηνδηθαίσο άθπξεο.  

   Σν άξζξν 116 ηνπ Ν.4547/18 ζην νπνίν θαζνξίδεηαη πιένλ, πεξίνδνο 
παξνρήο λαπαγνζσζηηθώλ ππεξεζηώλ δηάξθεηαο από 01/06/ έσο 30/09 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 71/2020 (ΦΔΚ 166/Α/2020)  ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκό 
ησλ πεξηπηώζεσλ ππνρξεσηηθήο πξόζιεςεο λαπαγνζώζηε ζε νξγαλσκέλεο ή κε 
παξαιίεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ινπνκέλσλ ζην ζαιάζζην ρώξν  

  Σελ αλάγθε  λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο ησλ πνιπζύρλαζησλ παξαιηώλ ηνπ 
Γήκνπ, όπσο απηέο νξίδνληαη θαηόπηλ ηεο ππ αξηζκ. 2131.16-1/4366/ 29-10-2020  
απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ ΠΓ 71/2020 ( ΦΔΚ 166/Α/2020) κε ηελ 
νπνία νξίζηεθαλ νη πνιπζύρλαζηεο  παξαιίεο  γηα ηηο νπνίεο νη Γήκνο έρεη ππνρξέσζε 
γηα ηελ πξόζιεςε λαπαγνζσζηώλ γηα ηελ ζεξηλή  ρξνληθή πεξίνδν από 01/06/2021 
έσο θαη ηελ 30/09/2021. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Αλαθνηλώλεη όηη ζα πξνβεί ζηελ πξόζιεςε 15 αηόκσλ εηδηθόηεηαο ΓΔ 
Ναπαγνζσζηώλ, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ κεγίζηεο 

 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
 ΛΟΚΟ ΕΑΘΤΛΘΟΤ                                                          
ΓΖΚΟ  ΕΑΘΤΛΘΟΤ 

 

ΑΔΑ: Ψ0Μ8ΩΡ1-ΗΦ8



δηάξθεηαο έσο 30/09/2021 κελώλ ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηέζζεξηο 
(4) μήνες ζε ζπλνιηθό δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ 
πίλαθα:  
 

 

Α
/
Α 

Διδικόηηηα Σσπικά Προζόνηα Αριθμός 
Υρονική 
διάρκεια 

1 
ΓΔ 

Ναπαγνζσζηώλ 

- Να πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ 
πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ 

πξώηνπ κέξνπο ηνπ λ. 3584/07   
-Άδεηα λαπαγνζώζηε, ζεσξεκέλε από Ληκεληθή Αξρή 

15 
Έσο 

30/09/21 

 
Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ. 

 
 
 

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ 
 
Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθώο ηα 
εμήο δηθαηνινγεηηθά: 
 

1. Κπξσκέλν Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο 
2. Βεβαίσζε  Μεηξώνπ  ΗΘΑ  /   Απόδνζεο  ΑΦΚ / Φ/Ο  ΗΒΑΛ 
3. Τπεύζπλε δήισζε, ζηελ νπνία λα δειώλνπλ α/ ηε ζπλδξνκή ησλ γεληθώλ 

πξνζόλησλ δηνξηζκνύ  (παξ. 2 άξζξν 169 λ. 3584/07) β/ αλ ην ακέζσο πξνεγνύκελν 
δσδεθάκελν πνπ ζπκπιεξώλεηαη θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο αηηήζεσλ έρνπλ απαζρνιεζεί ζε δεκόζηα ππεξεζία ή λνκηθό πξόζσπν ηνπ 
άξζξνπ 14 παξ. 1 ηνπ Ν. 2190/1994 κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ επνρηαθνύ ππαιιήινπ ή γηα 
θάιπςε πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ, ή όρη.  
ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ απαζρνιεζεί λα δειώλνπλ ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία 
απαζρνιήζεθαλ θαη ηελ αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απαζρόιεζεο (έλαξμε θαη ιήμε). 

4. Άδεηα λαπαγνζώζηε, ζεσξεκέλε  από Ληκεληθή Αξρή θαη Ιαηξηθέο βεβαηώζεηο  
(εθόζνλ απαηηνύληαη)  

5. Πηζηνπνηεηηθό  Οηθνγελεηαθήο  Καηάζηαζεο 
 
 

ΠΡΟΘΔΚΗΑ ΘΑΗ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΙΖ ΑΗΣΖΔΩΛ 
 
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζην  
Γεκαξρείν Εαθύλζνπ , Πιαηεία νισκνύ 1, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο,  
εληόο 2  εκεξώλ  από ηελ  αλάξηεζή ηεο παξνύζεο ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ 
Κεληξηθνύ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο. 
   
 
 

                                                                           Ο ΓΖΚΑΡΥΟ  
 
 
 

                                                                                        Λικήηας Αρεηάκης  
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