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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 
 

Γηα ηελ πρόζιευε προζφπηθού γηα αληηκεηώπηζε  θαηεπεηγοσζώλ εποτηθώλ ή 
πρόζθαηρφλ αλαγθώλ πσροπροζηαζίας  ηρίκελες  (3κελες) δηάρθεηας κε 

ύκβαζε Δργαζίας Ιδηφηηθού Γηθαίοσ ορηζκέλοσ Υρόλοσ. 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ 
  Έρνληαο ππφςε: 

1.-Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/η.Α΄/7-6-2010). 
2.-Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 170 & 206 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ» (ΦΔΚ 143/η.Α΄/2007). 

3.-Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 14 θαη 21 ηνπ Ν. 2190/1994 «χζηαζε Αλεμάξηεηεο Αξρήο γηα ηελ 

επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζακάησλ δηνίθεζεο» φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 

4.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 παξ. 2 ηνπ Ν. 4325/2015. 

5.-Σελ αξηζ. 103/2019 (ΑΓΑ:ΩΛΓΤΩ19-66Κ)  απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία 

απνθαζίδεηαη ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε  θαηεπεηγνπζψλ , επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ππξνπξνζηαζίαο. 

6.-Σιρ  διαηάξειρ ηος άπθπος 116 ηος Ν.4555/2018 « Μεηαππύθμιζη ηος θεζμικού πλαιζίος ηηρ 

Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ  -  Δμβάθςνζη ηηρ Γημοκπαηίαρ – Δνίζσςζη ηηρ ςμμεηοσήρ – Βεληίωζη  

ηηρ οικονομικήρ και αναπηςξιακήρ λειηοςπγίαρ ηων Ο.Σ.Α. {Ππόγπαμμα  « Κλειζθένηρ  1» }- 

Ρςθμίζειρ για ηον εκζςγσπονιζμό ηος πλαιζίος οπγάνωζηρ και λειηοςπγίαρ ηων ΦΟΓΑ – 

Ρςθμίζειρ για ηην αποηελεζμαηικόηεπη , ηασύηεπη και ενιαία άζκηζη ηων απμοδιοηήηων ζσεηικά 

με ηην απονομή ιθαγένειαρ και ηην πολιηογπάθηζη- Λοιπέρ διαηάξειρ απμοδιόηηηαρ Τποςπγείος 

Δζωηεπικών και άλλερ διαηάξειρ»  (ΦΔΚ 133/η.Α΄/2018). 
7.-Σελ αξηζ.  πξση. 3820/3-6-2019   βεβαίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 

χπαξμε ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ ζηνπο Κ.Α.Δ 30-6041.01 «Σαθηηθέο 

απνδνρέο εθηάθηνπ πξνζσπηθνχ θάιπςεο  δξάζεσλ ππξνπξνζηαζίαο» θαη 30-6054.01 «Δξγνδνηηθέο 

εηζθνξέο εθηάθηνπ πξνζσπηθνχ  θάιπςεο δξάζεσλ ππξνπξνζηαζίαο»  

8.-Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Ρήγα Φεξαίνπ, ν νπνίνο δεκνζηεχζεθε ην ΦΔΚ 

2317/η. Β’/17-10-2011. 

 

 

Αλαθοηλώλεη 
 

     Σελ πξφζιεςε     δεθαελληά  (19)   αηφκσλ   κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ  ηξίκελεο (3κελεο) δηάξθεηαο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε δξάζεσλ 

ππξνπξνζηαζίαο, θαηά αξηζκφ θαη εηδηθφηεηα:  
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ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ  ΠΡΟΟΝΣΑ ΓΙΑ  ΣΗΝ  ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ  ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΤΔ  ΔΡΓΑΣΧΝ 

ΓΔΝΙΚΧΝ ΚΑΘΗΚΟΝΣΧΝ (103): 

Γελ απαηηνχληαη ηππηθά πξνζφληα πξφζιεςεο (παξ.2 άξζξν 5 ηνπ Ν. 2527/1997 

ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 

1. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο ρσξψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

2. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηεο ζέζεσο πνπ επηιέγνπλ. 

3. Να κελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία, δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε θιπ.). 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Οη ελδηαθεξφκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθψο ηα εμήο 

δηθαηνινγεηηθά: 

1.Αληίγραθο ηφλ δύο όυεφλ ηες αζησλοκηθής ηοσς ηασηόηεηας. 

2.Αληίγραθο Σίηιοσ ποσδώλ, όποσ απαηηείηαη. 

3.Τπεύζσλε Γήιφζε όηη πιερούλ ηα γεληθά προζόληα δηορηζκού πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο 

κφληκνπο ππαιιήινπο ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ Ν. 3584/2007. 

4. Τπεύζσλε δήιφζε ηοσ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία λα δειψλνπλ αλ ηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα 

(12) απφ ην ηέινο ηεο απαζρφιεζεο γηα ηελ νπνία πξφθεηηαη λα πξνιεθζνχλε θαη πξνο ηα πίζσ,  

έρνπλ απαζρνιεζεί ζε δεκφζηα ππεξεζία ή λνκηθφ πξφζσπν ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 1 ηνπ Ν. 

2190/1994 κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ επνρηθνχ ππαιιήινπ ή γηα θάιπςε πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ 

αλαγθψλ, ή φρη. ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ απαζρνιεζεί λα δειψλνπλ ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία 

απαζρνιήζεθαλ θαη ηελ αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο (έλαξμε θαη ιήμε). 

5. Τπεύζσλε Γήιφζε ηοσ Ν1599/1986   φηη δελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ 

Τπαιιειηθνχ Κψδηθα. 

6. Πηζηοποηεηηθό οηθογελεηαθής θαηάζηαζες, πξφζθαηεο έθδνζεο. 

 

Γεκοζίεσζε ηες Αλαθοίλφζες 

Αλάρηεζε ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο ζα γίλεη ζην ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ 

θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Ρήγα Φεξαίνπ, φπνπ εδξεχεη ε ππεξεζία  θαη ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Γηαχγεηα.  

 

Τποβοιή αηηήζεφλ ζσκκεηοτής 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ζρεηηθή αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε 

ασηοπροζώπφς, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε 

θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ 

αθφινπζε δηεχζπλζε: Γήκνο Ρήγα Φεξαίνπ Σ.Κ. 375 00 Βειεζηίλν Μαγλεζίαο, απεπζχλνληάο ηελ, 

ζην Γξαθείν Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ & Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο, ππφςε: θ. Μπνκπφηε Κσλζηαληηληάο 

(ηει. επηθνηλσλίαο: 24253-50222). 

Η προζεζκία σποβοιής ηφλ αηηήζεφλ ορίδεηαη  από 15-6-2019 έφς θαη  21-6-2019. 

Οη αηηήζεης ζα θαηαηίζεληαη ηης εργάζηκες εκέρες θαη θαηά ηης ώρες από 08:00 έφς 14:30. 

 

 

 

 

                                                            Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ     

 

 

 

                                                               ΝΑΙΚΑ   Σ.    ΓΗΜΗΣΡΙΟ 

ΑΔΑ: 6ΘΔΟΩ19-ΡΝΖ
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