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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Έχοντας υπόψη:
1. Τις  διατάξεις  του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων»  (ΦΕΚ  143/Α/28-06-2007)  περί  πρόσληψης  προσωπικού  για  κατεπείγουσες  εποχικές  ή
πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ.
2. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  14  του  Ν.2190/1994  «Σύσταση  ανεξάρτητης  αρχής  για  την  επιλογή
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/1999, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις του
Ν.2190/1994 το προσωπικό που προσλαμβάνεται  για  την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή
πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους
δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων
στο δημόσιο τομέα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009), σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν
να εξαιρούνται  από τις διατάξεις  του Ν.2190/1994 οι συμβάσεις  δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες
ανάγκες.
4. Τις διατάξεις  του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις  για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», σύμφωνα με τις
οποίες  εξαιρείται  από  την  προηγούμενη  έγκριση  της  Επιτροπής  της  ΠΥΣ  33/2006  η  πρόσληψη
προσωπικού  για  την  αντιμετώπιση  κατεπειγουσών  ή  εποχικών  ή  πρόσκαιρων  αναγκών  με  σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια  δεν υπερβαίνει  τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό
διάστημα δώδεκα μηνών.
5. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  78  του  Ν.4257/2014  «Επείγουσες  ρυθμίσεις  αρμοδιότητας  Υπουργείου
Εσωτερικών».
6. Την αριθμ. 41/2017 (ΑΔΑ:ΨΩΠ0ΟΚΨΚ-8Τ7) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.
περί  “  Έγκρισης  πρόσληψης  προσωπικού  για  την  αντιμετώπιση  κατεπειγουσών  αναγκών  με  δίμηνη
σύμβαση εργασίας ”.
7. Την  αριθμ.119972/21.08.2017  (ΑΔΑ:  ΨΩΜ5ΟΡΙΓ-Τ32)  απόφαση  έγκρισης  του  Συντονιστή  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με την οποία επικυρώνεται η αριθμ. 41/2017
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.

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

Ειδικότητα Αριθμός 
ατόμων

Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική
διάρκεια

ΔΕ ΛΟΥΤΡΟΝΟΜΟΣ 1 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας
Ειδικός  Λουτροθεραπείας-SPA ή  Βοηθός
Φυσικοθεραπευτή σε Ιαματικές Πηγές και Λουτρά ή
Βοηθός Φυσικοθεραπευτή-Υπάλληλος Εργαστηρίων
Φυσικοθεραπείας  ή  Ειδικός  Κινησιοθεραπείας  ή
Βοηθών  Φυσικοθεραπευτών  ή  Βοηθών
Φυσικοθεραπείας ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος  τίτλος  των  παρακάτω  σχολικών
μονάδων  :  ΙΕΚ   ή   Τεχνικού  Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου  ή  Τεχνικής  Επαγγελματικής  Σχολής

  Έως δύο (2)

 μήνες
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας
του  ΟΑΕΔ  του  Ν.  1346/1983  ή  άλλος  ισότιμος
τίτλος  σχολικής  μονάδας  της  ημεδαπής  ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Βεβαίωση  από  τις  ανωτέρω  σχολές  ότι  οι
υποψήφιοι  έχουν διδαχτεί  μάθημα Α’  Βοηθειών  ή
Βεβαίωση  οποιουδήποτε  δημόσιου  ή  ιδιωτικού
φορέα  ότι  παρακολούθησαν  πρόγραμμα  Α’
Βοηθειών.

B.  Εφόσον  οι  θέσεις  δεν  καλυφθούν  από
υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα:
 α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος
τίτλος  δευτεροβάθμιας  ή  μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β) Αντίστοιχη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους
σε  Μονάδες  Ιαματικής  Θεραπείας  ή  σε  Κέντρα
Ιαματικού Τουρισμού ή σε Υδροθεραπευτήρια 
γ) Βεβαίωση  οποιουδήποτε  δημόσιου  ή  ιδιωτικού
φορέα  παρακολούθησης  προγράμματος  Α’
Βοηθειών.

Γ.  Εφόσον  οι  θέσεις  δεν  καλυφθούν  από
υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα:
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος
τίτλος  δευτεροβάθμιας  ή  μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β)  Αντίστοιχη  εμπειρία  έξι  (6)τουλάχιστον  μηνών
σε  Μονάδες  Ιαματικής  Θεραπείας  ή  σε  Κέντρα
Ιαματικού Τουρισμού ή σε Υδροθεραπευτήρια 

Δ.  Εφόσον  οι  θέσεις  δεν  καλυφθούν  από
υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα:

Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης  (Απολυτήριος  τίτλος  Τριταξίου
Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και
το  1980  απολυτήριο  Δημοτικού  Σχολείου),  ή
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής
Σχολής  του  ν.δ.580/1970  ή  απολυτήριος  τίτλος
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και  Κατάρτισης  του άρθρου  1  του  Ν.  2817/2000
της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της
αλλοδαπής.  Απολυτήριοι  τίτλοι  Γ'  Γυμνασίου  των
σχολικών περιόδων 1976-1977 έως και 1979-1980
γίνονται δεκτοί.

ΥΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα  Έως δύο (2)

 μήνες

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής 
δικαιολογητικά:
 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
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 Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους .
 Βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος Α’ Βοηθειών
 Πιστοποιητικά εμπειρίας
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 Βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ
 Υπεύθυνη  δήλωση  ότι  δεν  έχουν  κώλυμα  κατά  τα  άρθρα  16  και  17  του  Κώδικα  Κατάστασης

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι
υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα ή να μην τελούν
υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση) και ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους
επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.
 Υπεύθυνη  δήλωση  στην  οποία  να  δηλώνουν  ότι  το  αμέσως  προηγούμενο  δωδεκάμηνο,  που

συμπληρώνεται  κατά  την  τελευταία  ημέρα  της  προθεσμίας  υποβολής  των  αιτήσεων,  δεν  έχουν
απασχοληθεί  σε  δημόσια  υπηρεσία  ή  νομικό  πρόσωπο  του  άρθρου  14  παρ.1  του  Ν.2190/1994  ως
προσωπικό για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση: Ελ.
Βενιζέλου & Μπαχούμη 2- ΠΡΕΒΕΖΑ, τηλ:2682360615) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  από 29-08-
2017 έως και  01-09-2017.

Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση  ολόκληρης  της  ανακοίνωσης  να  γίνει  στον  χώρο  των  ανακοινώσεων  της  Δημοτικής
Επιχείρησης και του Δήμου Πρέβεζας. 
                                                                              

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

                                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΣΣΕΡΗΣ
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