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      Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου τρίµηνης διάρκειας, ειδικότητας ∆Ε Ναυαγοσωστών. 

 
Ο ∆ήµαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης 

έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα 

Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, όπως έχουν τροποποιηθεί µε 

τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4325/2015, σύµφωνα µε τις οποίες 

επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η πρόσληψη προσωπικού για τη ναυαγοσωστική 

κάλυψη των ακτών, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 

της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες µέσα σε συνολικό 

διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. 

3. Την υπ. αριθµ. 94/06-04-2016 (Α∆Α: 752ΥΩΛ3-9ΚΖ) Απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου περί πρόσληψης προσωπικού για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του 

∆ήµου. 

4. Την υπ. αρ. πρωτ. 40391/2760/17-05-2016 (Α∆Α: 7Ρ1ΨΟΡ1Φ-8ΕΦ) Απόφαση του 

Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και 

Ιονίου, µε την οποία επικυρώνει την υπ. αριθµ. 94/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου του ∆ήµου Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων περί πρόσληψης 

τεσσάρων(4) ∆Ε Ναυαγοσωστών. 
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                                           Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου τρίµηνης διάρκειας, 

συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου 

Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, που εδρεύει στο Λουτράκι και συγκεκριµένα των 

εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (Πίνακας Α΄), 

µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα  (Πίνακας Β΄). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
Ε∆ΡΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

 
∆ήµος Λουτρακίου-
Περαχώρας-Αγίων 
Θεοδώρων. 

 
 
 
Λουτράκι 

 
 
∆Ε 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ 

 
 
 
3 ΜΗΝΕΣ 

 
 
 
           4 

 
 

                                                   ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ 
                                                      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.∆ 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 πρέπει : 

1. να έχουν ηλικία από 18 έως 45 ετών (Π.∆ 23/2000). 

2. να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων, δηλαδή να µην έχουν καταδικαστεί ή να µην είναι υπόδικοι για 

εγκληµατική δράση ή να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και κ.λ.π. 

3. να έχουν την υγεία τους και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση 

των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων. 

 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν, µαζί µε την αίτησή τους, υποχρεωτικώς, τα 

εξής δικαιολογητικά: 

1. Τίτλο Σπουδών. 
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2. Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόµενη από Λιµενική Αρχή. 

3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας. 

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

5. Υπεύθυνη δήλωση περί µη κωλύµατος κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης 

∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. 

6. Υπεύθυνη δήλωση για την απασχόληση τους στο ∆ηµόσιο κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο. 

   

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση, µε τα συνηµµένα σε αυτή δικαιολογητικά, 

στο Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού του ∆ήµου Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγίων 

Θεοδώρων, Ταχ. ∆/νση: Ιάσονος 1 και Εθνικής Αντίστασης, Λουτράκι Νοµού Κορινθίας, Τ.Κ 

20300, υπόψη κας. Βασιλείου Γεωργίας ή κας. Φόρτη Αικατερίνης (τηλ. 

επικοινωνίας:2744-3-60120 ή 2744-3-60196), κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, 

εντός δέκα (10) ηµερών, από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του 

∆ήµου, ήτοι από έως 20-05-2016 έως 29-05-2016. 

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο ¨Πρόγραµµα ∆ιαύγεια¨, στο χώρο ανακοινώσεων 

του ∆ηµοτικού Καταστήµατος στην έδρα του ∆ήµου καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 

Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων. 

 
 
 
 

                Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 
 
 

                                                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚ. ΓΚΙΩΝΗΣ 
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