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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ̟’ αριθ. ΣΟΧ 01/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
του Ν.Π.∆.∆. «Σ̟ηλαίο Περάµατος Ιωαννίνων»

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ
Α/3-4-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/76-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2012).
4. Την υπ΄ αριθµ. 30/2018 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆ ‘’Σπήλαιο Περάµατος Ιωαννίνων’’ µε θέµα: «Προγραµµατισµός προσλήψεων
εκτάκτου προσωπικού για το έτος 2018 του Σπηλαίου Περάµατος».
5. Το υπ΄ αριθµ. 23253/13-2-2018 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας µε θέµα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο Ν.Π.∆.∆. ‘’Σπήλαιο Περάµατος Ιωαννίνων” (µε αντίτιµο)».
6. Την υπ΄ αριθµ. οικ.8664/22-3-2018 (Α∆Α: ΨΕΡΦ465ΧΘ7-872) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, µε την οποία εγκρίθηκε για το Ν.Π.∆.∆. «Σπήλαιο
Περάµατος Ιωαννίνων» η απασχόληση δεκαπέντε (15) ατόµων, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών µε την
παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 4685/2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα: «Έγκριση πρόσληψης
προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µε αντίτιµο)».
7. Την υπ’ αριθµ. 45/28-3-2018 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆ ‘’Σπήλαιο Περάµατος Ιωαννίνων’’ µε θέµα: «Έγκριση προσλήψεων
προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) µηνών για το Σπήλαιο Περάµατος».
8. Το υπ’ αριθµ. 49382/30-3-2018 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας µε θέµα «Επικύρωση της 45/2018 απόφασης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. “Σπήλαιο Περάµατος Ιωαννίνων” µε θέµα “Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου χρόνου
διάρκειας οχτώ (8) µηνών του Σπηλαίου Περάµατος Ιωαννίνων».
9. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.∆.∆. «Σπήλαιο Περάµατος Ιωαννίνων» (ΦΕΚ 272/τ.Β΄/16-2-2009).
10. Την αριθ. 9815/17-4-2018 έγκριση ανακοίνωσης από ΑΣΕΠ (Αποκεντρωµένο Τµήµα Θεσσαλονίκης)

Ανακοινώνει
Την Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά επτά (07) ατόµων για την κάλυψη
εποχικών αναγκών του Ν.Π.∆.∆. «Σπήλαιο Περάµατος Ιωαννίνων», που εδρεύει στο Πέραµα Ιωαννίνων και συγκεκριµένα τις εξής
ειδικότητες και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υ̟ηρεσία

Έδρα υ̟ηρεσίας

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

101

Σ̟ήλαιο Περάµατος
Ιωαννίνων

Πέραµα
Ιωαννίνων

∆Ε Οδηγών
Ε̟ισκε̟τών Σ̟ηλαίου

8 µήνες

5

102

Σ̟ήλαιο Περάµατος
Ιωαννίνων

Πέραµα
Ιωαννίνων

∆Ε Ε̟ιµελητών
Εισ̟ράξεων

8 µήνες

1

103

Σ̟ήλαιο Περάµατος
Ιωαννίνων

Πέραµα
Ιωαννίνων

∆Ε Οδηγών
Τουριστικού Τρένου

8 µήνες

1

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα µε βάση τα κριτήρια µε την εξής σειρά:
1.Χρόνος ανεργίας, 2. ή 3. Πολύτεκνος ή Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας (4 τέκνα και άνω), 4. Ανήλικα τέκνα, 5 ή 6. Γονέας ή Τέκνο
µονογονεϊκής οικογένειας, 7. Βαθµός βασικού τίτλου (∆Ε) 8. Εµπειρία 9. Πιστοποίηση Καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας ,10. Πιστοποίηση
χρήσης Η/Υ όπου απαιτείται 11. Να είναι ηλικίας από 18 ετών έως 65 ετών.
Για όλη την ανακοίνωση µπορείτε να πληροφορηθείτε από τα γραφεία του Σπηλαίου Περάµατος Ιωαννίνων όλες τις εργάσιµες
ηµέρες από 09.00 π.µ. έως 13.00 µ.µ. και στην ιστοσελίδα του <<Σπηλαίου Περάµατος Ιωαννίνων>> info@spilaio-perama.gr.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνονται δεκτές όλες τις εργάσιµες ηµέρες από 09.00 π.µ. έως
13.00 µ.µ. από 26-4-2018 έως και 7-5-2018 Ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14.30 µ.µ.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή.
Ο Πρόεδρος
του Σπηλαίου Περάµατος Ιωαννίνων
Σαρακατσάνος Νικόλαος
∆ηµοτικός Σύµβουλος
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