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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  22/4/ 2019   Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:7/22-4-2019    Αριθ. Απόφασης: 567/2019 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα   την 22α Απριλίου  2019  ημέρα Δευτέρα  και 
ώρα 13.00΄ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε  Τακτική Δημόσια 
Συνεδρίαση, το Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    
Δημάρχου    Ρόδου   κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. 
πρωτ. 2/20470/18.4.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου               
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/ 
19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και  95 του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

 

 23.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

24.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 25.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 26.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 27.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 28.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 
 

12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

14. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ  
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15. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

16. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

17.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 
 

  

18.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

19.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

20. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

  

21.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

22.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 11.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

12. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

3. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος  

13.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4 ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

14.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

 
5. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

 

6. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

15. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

7.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

16. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

8.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 17.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

9. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 18.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

10. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 19.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-
Γραμματέας 
 

 
 

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος . 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι είκοσι 
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οκτώ (28), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 

 

Θ Ε Μ Α εκτός Η/Δ: Πρόσληψη προσωπικού  για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών. 
  

Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ρόδου κ.Ε.Κορναρόπουλος 
εισηγούμενος το θέμα εκτός Ημερήσιας Διάταξης  την 
αρ.πρωτ.2/21245/2019 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών, που έχει 
ως κατωτέρω. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1.  Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 41 
του Ν. 4325/2015 σύμφωνα με την οποία: 1. Ειδικά επιτρέπεται 
η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, 
με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια 
δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα 
δώδεκα (12) μηνών. Κατ’ εξαίρεση η πρόσληψη προσωπικού της 
ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στις δημοτικές 
κατασκηνώσεις γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 
της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες μέσα 
σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και η πρόσληψη 
προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη 
ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 
τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών…….  
Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (Α’ 180). Παράταση ή σύναψη 
νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή 
μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως 
άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον 
πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και 
όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι 
την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί 
έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας 
περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή 
απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω 
διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 15 του άρθρου 21 του Ν. 
2190/1994 όπως συμπληρώθηκε και ισχύει. 

2. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου με αριθ. 
357/16.05.2017 με την οποία αποφασίστηκε η αποδοχή της 
απευθείας παραχώρησης με αντάλλαγμα στο Δήμο Ρόδου 
σύμφωνα με το άρθρο 1 της με αριθ. πρωτ. ΔΔΠ0007378/0454 
Β΄ΕΞ 2017/12.05.2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1636/τ. Β΄/12.05.2017) 
των Υπουργών Εσωτερικών,  Οικονομικών και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, του δικαιώματος της απλής χρήσης των κοινοχρήστων 
χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων 
λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, που βρίσκονται στα όρια της 
διοικητικής του περιφέρειας. Στο άρθρο 12  της ανωτέρω 
απόφασης αναφέρονται συγκεκριμένα οι περιορισμοί –
υποχρεώσεις – απαγορεύσεις υπέρ ων μεταξύ των οποίων 
αναφέρεται η υποχρέωση να μεριμνούν για τον καθημερινό 
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καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων, την αισθητική του χώρου 
της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς επίσης να 
μεριμνούν για τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των λουομένων 
και των διερχομένων στον παραχωρούμενο χώρο. Η  ισχύς της 
ανωτέρω Κ.Υ.Α. ως και 31.12.2019 με τις διατάξεις του άρθρου 
56 του Ν. 4384/2016. 

3. Την παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ/τος 31/2018 σύμφωνα με την 
οποία: «1. Οι Δήμοι, καθώς και οι φορείς διαχείρισης χώρων, των 
οποίων η διαχείριση δεν ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών 
(Λιμενικά Ταμεία, Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε., Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε., 
κ.λ.π.), όταν παραχωρούν ή εκμισθώνουν σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, χώρο αιγιαλού – παραλίας θεωρείται 
λουτρική εγκατάσταση, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του 
άρθρου 1, υποχρεούται όπως: α) Κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, 
Αύγουστο και από ώρας 10:30 έως 17:30, προσλαμβάνουν ικανό 
αριθμό ναυαγοσωστών. Κάθε ναυαγοσώστης ελέγχει έκταση 
ακτής σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν του 
βάρθου. ……… δ) Οι Δήμοι, πέραν των παραπάνω υποχρεώσεων, 
οφείλουν επιπλέον [κατά τους μήνες της περίπτωσης α)] να 
διαθέτουν για την περιοχή δικαιοδοσίας τους, εφόσον σε αυτή 
υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις (κατά την έννοια της 
παραγράφου 1 του άρθρου 1), ανεξαρτήτως των φορέων 
διαχείρισης τους, ένα μηχανοκίνητο μικρό ταχύπλοο σκάφος, 
εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών ως 
επαγγελματικό, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, 
χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα 
προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια. Στο μέσο των 
πλευρών του σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η 
ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη 
RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Επιπλέον, πρέπει να είναι 
εφοδιασμένο με μόνιμα εγκατεστημένο προβολέα, καθώς και με 
VHF GPS - PLOTER- ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ - 
ΦΟΡΗΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ. Στο σκάφος θα επιβαίνουν ο χειριστής του 
και ένας ναυαγοσώστης, όντες σε ετοιμότητα καθημερινά για 
παροχή άμεσης βοήθειας στις υφιστάμενες λουτρικές 
εγκαταστάσεις, οι οποίοι και προσλαμβάνονται από τον οικείο 

Δήμο » 
4. Το έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου το οποίο 

επισημαίνει  μεταξύ άλλων την υποχρέωση του Δήμου 
Ρόδου για έγκαιρη πρόσληψη ικανού αριθμού 
ναυαγοσωστών στις πολυσύχναστες παραλίες  «ΕΛΛΗ», 
«SUNWING», Κεντρική παραλία «ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ», 
«ΜΕΓΑΛΗ» Παραλία Λίνδου, παραλία «ΤΣΑΜΠΙΚΑ», 
παραλία «ΚΙΟΤΑΡΙ», και παραλία «ΙΞΙΑ» ώστε κάθε 
ναυαγοσώστης να ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα 
διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου 
τουλάχιστον κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και 
Σεπτέμβριο και από ώρα 10:30 έως 17:30. Επιπρόσθετα 
καθορίζει τον απαιτούμενο αριθμό ναυαγοσωστών που 
πρέπει να απασχοληθούν σε κάθε πολυσύχναστη παραλία 
ως εξής: δύο (2) ναυαγοσώστες στις παραλίες «ΕΛΛΗ» 
(δεξιά του ενυδρείου – αριστερά του ενυδρείου) και της 
Κεντρικής Παραλίας «ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ» και ένας (1) 
ναυαγοσώστης σε όλες τις υπόλοιπες παραλίες. Συνεπώς 
κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη συνολικά εννέα (9) 
ναυαγοσωστών για τις λουτρικές εγκαταστάσεις του 
νησιού της Ρόδου.  

5. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 3955/21.01.2019 (ΑΔΑ: 
6Μ5Δ465ΧΘ73Χ7) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα 
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«Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 
2019 στους ΟΤΑ α ́και β ́βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών» σύμφωνα 
με το οποίο οι ανωτέρω αναφερόμενες προσλήψεις εξαιρούνται 
από τον προγραμματισμό των προσλήψεων και συνεπώς για τα 
σχετικά αιτήματα δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ και η αποστολή 
τους στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

6. Την  Εγκύκλιο αριθμ. 14/2019 του ΥΠΕΣ ΑΠ: 24722/03-04-2019 
(ΑΔΑ:638Σ465ΧΘ7-820) με θέμα: «Αναστολή προσλήψεων και 
υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα των 
αυτοδιοικητικών εκλογών» σύμφωνα με την οποία από την 
αναστολή προσλήψεων λόγω εκλογών εξαιρούνται «Οι 
προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και 
η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και οι 
προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους ΟΤΑ και τα 
νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των 
ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών 
μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, 
των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων 
Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), των αμειβομένων 
μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις παιδικές 
κατασκηνώσεις, του έκτακτου προσωπικού με αντίτιμο και λοιπές 
αντικαταβολές και των απασχολουμένων στα προγράμματα 
δακοκτονίας». 

7. Τη  βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με 
την οποία υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 
του Δήμου οικονομικού έτους 2019 με Κ.Α. 10-6041.0003 για 
την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας και με Κ.Α. 10-6054.0001 
για την κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών του προσωπικού 
αυτού 
 

Για όλους τους παραπάνω λόγους και ενόψει της έναρξης της 
τουριστικής περιόδου για το 2019 καθίσταται επιτακτική η ανάγκη 
πρόσληψης των παρακάτω κατά κατηγορία και αριθμό ατόμων με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 
μέχρι τεσσάρων (4) μηνών.  

 
Ειδικότητα 

 
Θέσ
εις  

 
Χρονική 
Διάρκεια 

Δαπάνη  
μισθοδοσίας 

 
Εργοδοτικέ
ς Εισφορές 

 
ΔΕ Ναυαγοσωστών 9 4 μήνες 

39.600,00 € 
13.200,00 

€ 
ΔΕ Χειριστής σωστικού 
σκάφους 

1 4 μήνες 
4.400,00 € 1.100,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 10  
43.000,00 € 

14.300,00 
€ 

 
 

 

Ακολούθως ο Γενικός Γραμματέας  θέτει υπόψη του Σώματος  
το αριθ.πρωτ.2/21247/2019  με το οποίο αιτιολογείται το 
κατεπείγον της συζήτησης και λήψης απόφασης για το θέμα. 
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                      Παρακαλούμε για την εισαγωγή εκτός ημερήσιας 
διάταξης στην προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου της 22/4/2019 του θέματος «Πρόσληψη προσωπικού 
για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών ειδικότητας 
ΔΕ Ναυαγοσωστών» αριθ. πρωτ. εισήγησης 2/21245/22.04.2019.  

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα και 
επιβεβλημένη αφενός λόγω της έναρξης της τουριστικής περιόδου 
και αφετέρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 31/2018 και του 
σχετικού εγγράφου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου η διαδικασία 
και η πρόσληψη του αιτούμενου με την ανωτέρω εισήγηση 
προσωπικού πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 1 Ιουνίου 2019.  

                                                                    
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Ο Αντιπρόεδρος κ.Σ.Στάγκας και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
κ.κ.Μ.Καραγιάννη, Μ.Δράκος Μ.Χριστοδούλου και Ε.Ατσίδη ήταν 
απόντες από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. 
 
 
  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 
εισήγηση τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του 
άρθρου 93   του Ν.3463/2006 και με απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων μελών του Σώματος, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 

1. Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη 
απόφασης για το θέμα επειδή συντρέχουν λόγοι επείγοντος 
χαρακτήρα (αρ.Απόφασης 498/2019 Δημοτικού Συμβουλίου- 

Α.Δ.Α: και για τους λόγους που περιγράφονται 
στο αρ.πρωτ. 2/21247/2019  έγγραφο της Δ/νσης 
Διοικητικών. 
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2. Εγκρίνει την πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών ενόψει της 
έναρξης της τουριστικής περιόδου για το έτος 2019 . 
 
 

 
Ειδικότητα 

 
Θέσε
ις  

 
Χρονική 
Διάρκεια 

Δαπάνη  
μισθοδοσίας 

 
Εργοδοτικές 

Εισφορές 
 

ΔΕ Ναυαγοσωστών 9 4 μήνες 39.600,00 € 13.200,00 € 
ΔΕ Χειριστής σωστικού 
σκάφους 

1 4 μήνες 
4.400,00 € 1.100,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 10  43.000,00 € 14.300,00 € 

 
 
 
 
 

    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        
 
 
 
 
                             ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  


