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    Ο Δήκαξρνο Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ,   

     Έρνληαο ππόςε: 

 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 58 ηνπ Ν. 3852/2010 [Νέα Αξρηηεθηνληθή ζην ρώξν ηεο 
Απη/ζεο – ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ], 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν. 3463/2006 [Δ.Κ.Κ.], 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3584/2007, κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ηηο όκνηεο 
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 4325/2015 θαη ηε ζπκπιήξσζή ηνπο κε ηηο όκνηεο ηεο 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο από 26/8/2015 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ, ε νπνία 
θπξώζεθε κε ην άξζξν 9 ηνπ Ν. 4350/2015 θαη αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 116 ηνπ Ν. 
4547/2018. 

 Σελ αξηζ. 13/2020 Απόθαζε ηνπ Ληκελαξρείνπ Καηαθόινπ, κε ηελ νπνία ε παξαιία Κάησ 
ακηθνύ Δήκνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ, ραξαθηεξίζηεθε πνιπζύρλαζηε,  

 Σελ αξηζ. 122/2021 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο Δήκνπ Αλδξίηζαηλαο – 
Κξεζηέλσλ [Έγθξηζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ, γηα δξάζεηο λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο έηνπο 2021], 

 
Ανακοινώνει 

      Σελ πξόζιεςε ελόο [1]  αηόκνπ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 
ρξόλνπ, Καηεγνξίαο θαη Κιάδνπ ΠΕ Ναπαγνζσζηώλ, γηα δξάζεηο λαπαγνζσζηηθήο 
θάιπςεο έηνπο 2021. 
      Η πξόζιεςε ζα αθνξά ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο κέρξη 
θαη ηελ 30 επηεκβξίνπ 2021. 

 
ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 

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

 Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθόλησλ ηεο ζέζεσο επηινγήο ηνπο. 

 Να κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα [θαηαδίθε, ππνδηθία, 
δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε], κε ηελ επηθύιαμε ηεο επόκελεο εμαίξεζεο. 

 Να είλαη άλεξγνη. 
 



 

ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 
α. Πηπρίν ή Δίπισκα Επηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο, εηδηθόηεηαο Κνιύκβεζεο ή 
παξεκθεξνύο εηδηθόηεηαο.  
β.  Άδεηα Ναπαγνζώζηε ζε ηζρύ, εθδηδόκελε από Ληκεληθή Αξρή 
 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ αίηεζε κε ηα  παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 Φσηναληίγξαθν Πηπρίνπ. 

 Φσηναληίγξαθν άδεηαο Ναπαγνζώζηε. 

 Φσηναληίγξαθν Δειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο. 

 Φσηναληίγξαθν Κάξηαο Αλεξγίαο ηνπ Ο.Α.Ε.Δ. [εθόζνλ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνλ 
Ο.Α.Ε.Δ.] 

 Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο. 

 Α.Φ.Μ. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Μ. ΙΚΑ 

 Τπεύζπλε Δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο λα δειώλεη όηη 

 Έρεη ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθόλησλ ηεο ζέζεσο επηινγήο ηνπ. 

 Δελ ζπληξέρεη ζην πξόζσπό ηνπ ην θώιπκα ηνπ άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα 
[θαηαδίθε, ππνδηθία, δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε], κε ηελ επηθύιαμε ηεο επόκελεο 
εμαίξεζεο. 

 Είλαη άλεξγνο. 
 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ 
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο καδί κε ηα απαξαίηεηα 
δηθαηνινγεηηθά ζηε Γξακκαηεία ηνπ Δήκνπ Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ, ή ζηελ ειεθηξνληθή 
δηεύζπλζε: dkresten@otenet.gr ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο κέζα ζε απνθιεηζηηθή 
πξνζεζκία πέληε [5] εξγαζίκσλ εκεξώλ, από ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο παξνύζαο 
Αλαθνίλσζεο ζηνλ Σνπηθό Σύπν. 
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