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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
για την πρόσληψη του οποίου θα εφαρμοστεί η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις
του άρθρου 206 του Ν.3584/07, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4325/2015.
Η «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» ύστερα από την υπ’ αριθ. 14/2020 απόφαση
του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι για να διασφαλίσει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της θα
προβεί παράλληλα με τις διαδικασίες πρόσληψης με το Ν. 2190/94 , στο επόμενο χρονικό
διάστημα και περιοδικά ανάλογα με τις ανάγκες της, στην πρόσληψη προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνο), συνολικού αριθμού ( 45 )
ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών, λαμβανομένου υπόψη ότι το
εύρος της διασποράς των επισκεπτών για χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών στη διάρκεια
του έτους δεν είναι σταθερό και αυξομειώνεται, με αποτέλεσμα η πρόβλεψη για τις ανάγκες
σε προσωπικό να μην μπορεί να προσδιοριστεί εύκολα, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων
ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Δ.Ε Υπάλληλοι
Υδροθεραπευτηρ
ίου

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
15

Τ.Ε
ή
Δ.Ε
Νοσοκόμοι/ες

2

Δ.Ε
ή
Υ.Ε
Ναυαγοσώστες

1

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΔΕ Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής,
ανεξαρτήτως ειδικότητας
α) Πτυχίο ΤΕΙ Νοσηλευτικής ή πτυχίο ή
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής
Επαγγελματικής
Νοσηλευτικής
Σχολής
(ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών
ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή
Νοσηλευτικής
Τραυματολογίας
(Βοηθός
Τραυματολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής
Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών
Παθήσεων
(Ειδικής
Νοσηλευτικής)
ή
Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή
Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις
Δευτεροβάθμιας
ή
Μεταδευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (ΙΕΚ), της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού
νοσηλευτή, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΔΕ Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής,
ανεξαρτήτως ειδικότητας ή ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΥΕ
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο
5 παρ.2 του Ν.2527/97) και
Άδεια ναυαγοσώστη σε ισχύ, εκδιδόμενη από

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
2 μήνες

2 μήνες

2 μήνες

Υ.Ε
Καθαρίστριες

15

Υ.Ε Εργάτες

10

Δ.Ε. Φύλακες

2

Λιμενική Αρχή ή Βεβαίωση Ναυαγοσώστη
πισίνας – Επόπτη Ασφαλείας.
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 18 έως 45 ετών
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο
5 παρ.2 του Ν.2527/97).
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο
5 παρ.2 του Ν.2527/97).
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος
ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή
Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων
ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και
Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών
μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή
Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή
Επαγγελματικής
Σχολής
ή
Τεχνικής
Επαγγελματικής
Σχολής
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ
του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος
ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2 μήνες

2 μήνες
2 μήνες

Οι υποψήφιοι όλων των λοιπών ειδικοτήτων (εκτός από τους ναυαγοσώστες) πρέπει να
είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:
Αναφέρουμε ενδεικτικά:
1. Υπεύθυνη δήλωση ότι
1) Πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους
του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
2) Δεν έχουν απασχοληθεί για χρονικό διάστημα πέραν των 2 μηνών μέσα στο κρίσιμο
δωδεκάμηνο, και ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 (δηλαδή ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με
αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και
προς τα πίσω).
3) Πληρούν τα τυπικά προσόντα διορισμού της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.
4) Υπάρχει ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών μεταξύ των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που
συνάπτω με τον ίδιο εργοδότη (ήτοι την επιχείρηση των Λουτρών) για την κάλυψη ιδίων ή
παρεμφερών αναγκών (άρθρο 5 του Π.Δ. 164/2004) ενώ η συνολική χρονική διάρκεια των
συμβάσεών μου στον ίδιο εργοδότη για την κάλυψη ιδίων ή παρεμφερών αναγκών δεν
υπερβαίνει τους 24 μήνες (άρθρο 6 Π.Δ. ) 164/2004.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Λουτρά Λουτρακίου
Δήμου Αλμωπίας Α.Ε. (Δ/νση: Λουτρά, τηλ: 23840 91300) και αρμόδιος για την παραλαβή
είναι ο εκάστοτε υπάλληλος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά σε όλη την
διάρκεια του έτους ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

