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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 
2. Το υπ’ αριθμ. Π.Δ.71/31-08-2020(ΦΕΚ 166/31-08-2020/τ.Α ́) 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του ν.3584/2007 όπως αντικαταστάθηκαν με το 
άρθροο 41 παρ.2 του Ν.4325/2015 και την παρ.2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26-8-2015 τ.Α ́), 
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 54 του Ν.4662/2020 «Για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, στις κατ΄ εξαίρεση, στο εδάφιο β΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), προβλεπόμενες περι-
πτώσεις πρόσληψης από τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, προσωπικού με σύμβαση εργα-
σίας ορισμένου χρόνου διάρκειας που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνο-
λικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, περιλαμβάνονται και οι χειριστές μηχανημάτων έρ-
γου». 
5. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων (ΦΕΚ/Β/2-3-2016). 
6. Την αριθμ. 117/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση 
πρόσληψης ναυαγοσωστών για το έτος 2021. 
7. Την αριθμ. 548/28-06-2021 Α.Α.Υ της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη πι-
στώσεων στον προϋπ/μό έτους 2021 

 
Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου,  διάρκειας δύο  (2) μηνών συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων ήτοι, 
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τρείς (3) Ναυαγοσώστες ΔΕ, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες προστασίας 
λουομένων σε παραλίες του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων με τα κάτωθι απαι-
τούμενα προσόντα: 

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΘΕΣΕΙΣ 

1 104 ΔΕ Ναυαγοσωστών 2 μήνες 3 

  ΣΥΝΟΛΟ  3 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

104. 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) Οποιοσδήποτε τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης της  
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρ-
τήτως ειδικότητας.  
β) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λι-
μενική Αρχή.  
γ) Οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή πτυχίο σχολής ναυαγοσω-
στικής Εκπαίδευσης, βάσει του οποίου χορηγείται άδεια 
ναυαγοσώστη.( Π.Δ. 31/2018). 

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα 
ανωτέρω προσόντα, επιτρέπεται η κάλυψή τους από υπο-
ψηφίους με: 
α) Οποιοσδήποτε τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης της  
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρ-
τήτως ειδικότητας.  
β) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λι-

μενική Αρχή. 
  
 ΠΡΟΣΟΝΤΑ B' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
α) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση 
των θέσεων από υποψηφίους με τίτλο δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδα-
πής επιτρέπεται η πρόσληψη από υποψηφίους που θα δια-
θέτουν απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δη-
λαδή) απολυτήριο τίτλο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψη-
φίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτή-
ριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο 
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυ-
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τήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής και Κα-
τάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος 
τίτλος της αλλοδαπής.  
β) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λι-
μενική Αρχή. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: 
1.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 45 ετών  
2. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης. 
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κλπ) 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΑ:  

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους καλούνται να υποβάλλουν συνημμένα και 
τα εξής δικαιολογητικά, για την απόδειξη των ιδιοτήτων που επικαλούνται: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 
2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών  
3. Πιστοποιητικό ή πτυχίο σχολής ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, βάσει του οποίου 

χορηγείται άδεια ναυαγοσώστη.( Π.Δ. 31/2018). 
4. Άδεια  ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική αρχή 
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο κάθε υποψήφιος να δηλώνει 

ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: 
7. Υπεύθυνη δήλωση ότι : α) πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέ-

πονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07και 
ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα δηλ. να μην 
έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην 
έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και να έχουν την υγεία και τη φυ-
σική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των α-
νωτέρω θέσεων β) καθώς επίσης και αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, 
που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρ-
θρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή 
για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν 
απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την 
ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη). 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη της δημοσίευση 
της παρούσας ανακοίνωσης στο πρόγραμμα Διαύγεια, στο χώρο ανακοινώσεων του Δη-
μοτικού καταστήματος στην οδό Aβάντων 18 και στην ιστοσελίδα του Δήμου, ήτοι από 
03/07/2021 έως και 09/07/2021. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα δικαιολογητικά  είτε 
αυτοπροσώπως  στα γραφεία του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων (Δ/νση: Αβάντων 18, 
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τηλ: 2228350223-224), είτε μέσω Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκανάρισμα των εγ-
γράφων στο dioikisi@ddm.gov.gr από 03/07/2021 έως και 09/07/2021.  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
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