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Ο Δήμαρχος Αγιάς 
 

Εχοντας υπόψη: 
1.Το Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄97) «Διοίκηση ,οργάνωση ,στελέχωση  της 
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις». 
2.Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.4  του Ν.2738/99(ΦΕΚ 180/Τ.Α/99 
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις  στη δημόσια διοίκηση,μονιμοποιήσεις 
συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» με το οποίο προστίθεται 
περιπτ.κ.στην παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94. 
3.Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.5 του Ν.3146/2003 (ΦΕΚ 
125/Τ.Α/2003)σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό του άρθρου 20 παρ. 4 
του Ν.2738/99 υπάγεται στις εξαιρέσεις της ΠΥΣ 55/98 και η πρόσληψη 
γίνεται χωρίς την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 21 του Ν.2190/94. 
4.Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2.ιε του Ν.3812/2009 «Αναμόρφωση 
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 
234/Α/2009) 
5.Τις διατάξεις του άρθρου 148 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 
(Ν.3463/2006). 
6.Την αριθμ. 76/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς 
με την οποία αποφασίζεται η πρόσληψη προσωπικού τρίμηνης χρονικής 
διάρκειας για την ναυαγοσωστική κάλυψη του Δήμου Αγιάς. 
7.Το γεγονός ότι η πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού επιτρέπεται, 
σύμφωνα με το Ν. 2738/99,τότε μόνο όταν οι  συγκεκριμένες πραγματικές 
ανάγκες διαρκούν  όχι περισσότερο από τρεις (3)μήνες και με την 
αντιμετώπισή τους, εντός του χρονικού αυτού διαστήματος παύουν να 
υπάρχουν. 
10.Επειδή οι αναφερόμενες στην αριθμ. 76/2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, προσλήψεις προσωπικού , είναι νόμιμες  καθότι 
πρόκειται για ανάγκες περιορισμένης χρονικής περιόδου . 
11.Tίς αιτήσεις των  ενδιαφερομένων  μετά των λοιπών δικαιολογητικών. 
                       

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Προσλαμβάνουμε  τον   κάτωθι: 
 

       AΠΟΦΑΣΗ  209/2020 
Πρόσληψη προσωπικού για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του 
Δήμου Αγιάς τρίμηνης χρονικής διάρκειας (άρθρο 20 παρ.4 Ν.2738/99 ΦΕΚ 
180/9-9-99 από το Δήμο Αγιάς. 
 

ΑΔΑ: 6Χ0ΒΩ6Ι-Κ0Π



Α. ΔΕ 24 Ναυαγοσωστών  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΛΥΣΗΣ  

1 ΞΥΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23/7/2020 30/09/2020 

Η παρούσα υπογράφεται  και κοινοποιείται αρμοδίως, αναρτάται στη Διαύγεια 
και στην Ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς. 
                                                                                          
 
                                                                                     Ο Δήμαρχος Αγιάς   
 
                                              
 
                                                                                  Αντώνης Ν. Γκουντάρας           
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