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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου, χρονικής διάρκειας έως τρεις (3) μήνες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2.Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο
δημόσιο».
4.Τις διατάξεις του άρθρου 14 και 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, μετά τις τροποποιήσεις και
συμπληρώσεις.
5.Τις διατάξεις του ΠΔ 31/2018 .
6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ164/2004.
7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015.
8. Την υπ’ αριθ.109/2018 (ΑΔΑ:7ΝΕ7Ω19-ΘΘ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ρήγα Φεραίου περί « έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση έως τριών μηνών για τη
ναυαγοσωστική κάλυψη, της παραλίας Καμαρίου, από 1-6-2018 έως και 31-8-2018».
9. Την με αριθ. πρωτ. 1109/64274/10-5-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
10.Το υπ’ αριθ.2131.16/765/2018/5-2-2018 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου με θέμα
«Χαρακτηρισμός χώρων αιγιαλού παραλίας ως πολυσύχναστων».
11. Tην 33/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρήγα Φεραίου.
12.Τον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, κατά αριθμό και ειδικότητα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α:

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3 μήνες

ΔΕ Ναυαγοσωστών

ΠΙΝΑΚΑΣ Β:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

ΑΡΙΘΜΌΣ ΑΤΟΜΩΝ
1

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα ) προσόντα
Α. ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β) Ισχύουσα άδεια ναυαγοσώστη πού εκδίδεται από Λιμενική Αρχή.
Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
( εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανώτερα προσόντα)
α) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τίτλο
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής επιτρέπεται η
πρόσληψη από υποψηφίους που θα διαθέτουν απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
(δηλαδή απολυτήριο τίτλου τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και
το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ,
του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
β) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από Λιμενική Αρχή.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων
της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική
συμπαράσταση κλπ.).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά :
1.Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2.Αντίγραφο τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση
αυτού.
3.Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.
4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο
δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν
απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 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 δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την
ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν
αιτήσεων, όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής των

Δημοσίευση της Ανακοίνωσης
Ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Ρήγα Φεραίου, στην οποία εδρεύει η υπηρεσία.
Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: Δήμος Ρήγα Φεραίου Τ.Κ. 375 00 Βελεστίνο Μαγνησίας, απευθύνοντάς την, στο Γραφείο
Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη: Μπομπότη Κωνσταντινιάς (τηλ. επικοινωνίας:
2425350222).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τρίτη 22/5/2018.
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες από 08:00 έως 14:00.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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