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ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ  
ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 

 

Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 28 
ηνπ Ν.2190/1994, όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο όκνηεο ηεο παξ. 2 
ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Ν.4694/2019, νη πξνζιήςεηο πξνζσπηθνύ 
ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Φξόλνπ γηα ηηο εηδηθόηεηεο ησλ 
Ναπαγνζσζηώλ, δελ απαγνξεύνληαη θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 
ησλ βνπιεπηηθώλ εθινγώλ, επαναλαμβάνοσμε ηηο ππ’ αξηζκ. 
7499/5-4-2019 θαη 9219/3-5-2019 Αλαθνηλώζεηο καο «γηα ηελ 
πξόζιεςε πξνζσπηθνύ εηδηθόηεηαο ΓΔ Νασαγοζωζηών κε 
ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο 
ηεζζάξσλ (4) κελώλ», επεηδή, εληόο ηεο νξηζζείζαο πξνζεζκίαο 
ησλ δέθα (10) εκεξώλ, δελ ππεβιήζε θακία αίηεζε ελδηαθέξνληνο. 
 

Ο Γήκνο Μεγαρέων ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 68/2019 
απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ γνωζηοποιεί όηη ζα 
πξνζιάβεη πξνζσπηθό  κε ζύκβαζε εξγαζίαο Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ 
Οξηζκέλνπ Φξόλνπ, εηδηθόηεηαο ΓΔ Ναπαγνζσζηώλ, ζπλνιηθνύ 
αξηζκνύ ηεζζάρων ( 4 ) αηόκσλ σο θαησηέξσ, πξνο θάιπςε  ησλ 
άκεζσλ θαη επηηαθηηθώλ αλαγθώλ λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο ησλ 
αθηώλ ηνπ Γήκνπ, κε ηα αληίζηνηρα εηδηθά ηππηθά πξνζόληα.  

 
 

Καηη-
γορία 

Διδικόηηηα Αριθμός 
αηόμων 

Διδικά και Σσπικά Προζόνηα Υρονική 
Γιάρκεια  

ΓΔ Ναπαγν-
ζώζηεο 

4 ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ : 
Α) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή 
απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο 

Τέζζεξηο 
( 4) κήλεο  

 
 
 
 
 

Διιεληθή Γεκνθξαηία 
Ννκόο Αηηηθήο 

Γήκνο Μεγαξέσλ 
Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ Υπεξεζηώλ   

Τκήκα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 
Πιεξνθνξίεο : Φ. Σηπιηαλνπνύινπ 
                        Γ. Καηξαθνύιε 
Τειέθσλν : 22960 81110 , 22960 81904 
FAX : 22960 81904 
Email : dkatr@0140.syzefxis.gov.gr  
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ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 
ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο 
ηεο αιινδαπήο αλεμαξηήησο 
εηδηθόηεηαο. 
Β) Πηπρίν ή δίπισκα ή πηζηνπνηεηηθό 
λαπαγνζώζηε, αλαγλσξηζκέλεο 
Ναπαγνζσζηηθήο Σρνιήο. 
Γ) Άδεηα λαπαγνζώζηε (ζε ηζρύ) 
εθδηδόκελε από Ληκεληθή Αξρή. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ 
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ 
από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα) 
Α) Απνιπηήξηνο ηίηινο Υπνρξεσηηθήο 
Δθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 
Γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ 
έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 
απνιπηήξην Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ) ή 
ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο 
θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηνπ 
Ν.Γ/ηνο 580/1970 ή απνιπηήξηνο 
ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο 
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 
2871/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο 
ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο. 
Β) Πηπρίν ή δίπισκα ή πηζηνπνηεηηθό 
λαπαγνζώζηε, αλαγλσξηζκέλεο 
Ναπαγνζσζηηθήο Σρνιήο. 
Γ) Άδεηα λαπαγνζώζηε (ζε ηζρύ) 
εθδηδόκελε από Ληκεληθή Αξρή. 

 
Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 45 εηώλ θαη λα 
πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο 
κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ πξώηνπ κέξνπο ηνπ λ. 3584/07. 
 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 

Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ 
ππνρξεσηηθώο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά : 
1. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο. 
2. Τνλ  απαηηνύκελν σο άλσ ηίηιν ζπνπδώλ. 
3. Πηπρίν ή δίπισκα ή πηζηνπνηεηηθό λαπαγνζώζηε, αλαγλσξηζκέλεο 

Ναπαγνζσζηηθήο Σρνιήο. 
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4. Άδεηα λαπαγνζώζηε (ζε ηζρύ) εθδηδόκελε από Ληκεληθή Αξρή. 
5. Υπεύζπλε δήισζε όηη πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ πξώηνπ κέξνπο 
ηνπ λ. 3584/07 (δίλεηαη από ηελ Υπεξεζία). 

6. Υπεύζπλε δήισζε «πεξί κε θαηαδίθεο» (δίλεηαη από ηελ Υπεξεζία) 
 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ 
 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζηα γξαθεία 
ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ (Γ/λζε:  Φξ. Μσξατηνπ & Γ. Μαπξνπθάθε, 
Μέγαξα)  θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

 Οη  ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα  ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο θαη 
ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα 
(10) εκεξνινγηαθά εκεξώλ, από ηην ημερομηνία ηης ηελεσηαίας 
δημοζίεσζης ζηον ημερήζιο ηύπο. 
 

                                                                            Ο Γήμαρτος 
 
 
                                                                 Γρηγόριος Ι.  ηαμούλης  
                                                                   

 
    
 

 


