
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αταλάντη,  16-7-2019 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 8535 
∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ     
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ  
& ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
 

ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΚΚ ΟΟ ΙΙ ΝΝ ΩΩ ΣΣ ΗΗ   

  

Για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ΠΕ ή 
∆Ε ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ µε διάρκεια απασχόλησης µέχρι τριών (3) µηνών. 

 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
 

    Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» ( ΦΕΚ 87Α) όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης 
∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως αυτές αντικαταστάθηκαν µε τις όµοιες του 
άρθρου 41 παρ. 2 του Ν.4325/2015.   

3. Την αριθ. 7/59/29-3-2019 (Α∆Α:ΩΤΝΑΩΛΤ-ΣΨΧ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε 
την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη µέχρι τέσσερις (4) ναυαγοσώστες  

4. Το γεγονός ότι µε την υπ’ αριθ. 6795/10-6-2019 (Α∆Α: ΨΗΓΧΩΛΤ-ΟΟ2) ανακοίνωση του 
∆ήµου Λοκρών για την πρόσληψη τεσσάρων ναυαγοσωστών κατατέθηκε µόνο µία αίτηση και µε 
την υπ’ αριθ. 441/7243/19-6-2019 απόφαση ∆ηµάρχου Λοκρών έγινε η πρόσληψη ενός (1)  
Ναυαγοσώστη για την παραλία Σκάλα Αταλάντης  

5.-Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Λοκρών. 

6.-Τις εσωτερικές ανάγκες της Υπηρεσίας µας  

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 

ότι θα προσλάβει ένα (1) άτοµο ειδικότητας ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας µέχρι τριών (3) µηνών, για την κάλυψη αναγκών του 
∆ήµου µας, λόγω των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νοµοθεσία για την χαρακτηρισµένη 
πολυσύχναστη παραλία Σχοινιάς Λιβανατών, για την αντιµετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών 
αναγκών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 σε αντικατάσταση της παρ. 

ΑΔΑ: ΨΧ8ΠΩΛΤ-Υ9Χ



1 του άρθρου 206 του Νόµου 3584/2007, καθώς και τις διατάξεις της περιπτ. ιε της παρ. 2 του 
άρθρου 14 του Νόµου 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.3812/2009.        

 

         ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Α΄: ΓΙΑ ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α)Πτυχίο ή δίπλωµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού ειδικότητας Κολύµβησης ή 
Υδατοσφαίρισης ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου 
(ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος 
σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας.  

β) ∆ίπλωµα και Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόµενη από τη Λιµενική Αρχή. 

Β΄:ΓΙΑ ∆Ε ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ                   

 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)∆ίπλωµα και Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόµενη από τη Λιµενική Αρχή. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

α)Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριος τριταξίου γυµνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή 
ισοδύναµος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος 
Εργαστηρίων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ηµεδαπής ή 
άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής.  

β) ∆ίπλωµα και Άδεια ναυαγοσώστη από τη Λιµενική Αρχή. 

     ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1.- Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως και 45 ετών (Π∆ 23/2000). 

2.-Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. 

3.-Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα. 

(καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση) 

     ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού 
Καταστήµατος του ∆ήµου Λοκρών στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία καθώς και στις έδρες των 
∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου µας. Θα συνταχθεί και το σχετικό πρακτικό ανάρτησης της 
παρούσας ανακοίνωσης. 

ΑΔΑ: ΨΧ8ΠΩΛΤ-Υ9Χ



    ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ  

    Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής  

  Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση συνοδευόµενη από τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά προσόντων, την απαιτούµενη άδεια, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  
και φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη 
διεύθυνση: ∆ήµος Λοκρών – Γραφείο Προσωπικού Πλ. ∆ηµαρχείου, ΤΚ 35200 ΑΤΑΛΑΝΤΗ, 
τηλ:22330-22374 και αρµόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι Μοδιάτη Βασιλική - 
∆ηµητρίου Κων/νος κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

Προθεσµία υποβολής αιτήσεων πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών αρχοµένης από την επόµενη 
της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου µας . 

 

 
 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ. ΛΙΟΛΙΟΣ  

ΑΔΑ: ΨΧ8ΠΩΛΤ-Υ9Χ


		2019-07-16T14:01:10+0300
	Athens




