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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   

Για την σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμαρχος Θέρμης

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 .

2.  Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 

2738/1999.

3. Τις διατάξεις του  άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε΄ του Ν. 3812/2009.

4. Την υπ΄ αριθμ.  48431/19-12-2018  εισήγηση της Προϊστάμενης Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  για την ανάγκη

πρόσληψης  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών για την κάλυψη 

εκτάκτων αναγκών της ,λόγω έλλειψης προσωπικού  ,για λόγους δημόσιας υγείας.

5.Το από 19-12-2018 αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της ,λόγω έλλειψης 

προσωπικού .

6. Την υπ’ αριθμ.  465/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.  

7. Την υπ΄ αριθμ. 48664/20-12-2018 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί πρόβλεψης πιστώσεων κάλυψης

της μισθολογικής δαπάνης κατά το έτος 2019.

8. Τις έκτακτες ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μήνες), συνολικά είκοσι ( 20 )

ατόμων, για την χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019 και συγκεκριμένα:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων 4 2 μήνες

2 ΔΕ Οικοδόμων       2 2 μήνες

3 ΔΕ Αρχιτεχνίτης Ηλεκτρολόγος 
εσωτερικών ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων-εναερίτης    

1  2 μήνες

4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 13 2 μήνες
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Η  πρόσληψη  κρίνεται  αναγκαία,  λόγω  υποστελέχωσης  της  Διεύθυνση  Καθαριότητας  και

Ανακύκλωσης  και  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  για  αντιμετώπιση  εκτάκτων

αναγκών τους  για λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας.

 
Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής: 

Για την κατηγορία ΔΕ   Οδηγοί Απορριμματοφόρων  :   

Για τους ΔΕ Οδηγούς Γ΄ Κατηγορίας : 

1) - Δίπλωμα Ι.Ε.Κ. επαγγελματικής κατάρτισης ειδικοτήτων  (α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή
υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων.   
-  Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) ειδικότητας Μηχανών και
Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
    - Απολυτήριος τίτλος: 
- Eνιαίου πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων   ή 
- Tεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή   
-  Σχολής  Μαθητείας  του  Ο.Α.Ε.Δ  του  Ν.  1346/83  ειδικότητας  Μηχανοτεχνίτη  αυτοκινήτου  ή  συναφούς
ειδικότητας ,δηλ. 
- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκίνητων    ή 
- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
- Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή 
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή  
-  Ηλεκτρολόγου  Αυτοκινήτων  Οχημάτων  ή  Τεχνικού  Μηχανοτρονικής  ΙΕΚ  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας,

- ή Οποιοδήποτε Απολυτήριος Τίτλος  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
- ή οποιοσδήποτε Απολυτήριος Τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. 

 Ισχύουσα επαγγελματική άδεια  οδήγησης Γ΄  Κατηγορίας και  ΠΕΙ    (  Πιστοποιητικό Επαγγελματικής  
Ικανότητας).

Για την κατηγορία ΔΕ   Οικοδόμων  :   

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Κτίστη ή Τοιχοποιών και Επιχρισμάτων ή Εργασιών 
Οπλισμένου και Αόπλου Σκυροδέματος ή Γυψαδόρος - Σοβατζής ή Κτιριακών Έργων ή Τεχνίτης Οικοδομικών 
Εργασιών (Κτίστης πλινθοδομών - γύψου - επιχρίσματος - μονώσεων - σκυροδέματος)  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 Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης 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.

- ή ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 
ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής και αντίστοιχης εμπειρίας.

- ή οποιοσδήποτε Απολυτήριος Τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και αντίστοιχης εμπειρίας.

Για  την  κατηγορία  ΔΕ    Αρχιτεχνίτης  Ηλεκτρολόγος  εσωτερικών  ηλεκτρολογικών  εγκαταστάσεων-  
εναερίτης  :   

ΠΡΟΣΟΝΤΑ;
α)  Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  Αρχιτεχνίτη  ή  Εργοδηγού  (ηλεκτρολόγου)  ΣΤ’  ειδικότητας  εναερίων  και
υπογείων δικτύων ή άδεια Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013) (*).

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου  Πολυκλαδικού  Λυκείου  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού  Λυκείου  ή  Τεχνικών  Επαγγελματικών  Σχολών
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δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  ή  σχολών  μαθητείας  του  ΟΑΕΔ  του  Ν.  1346/1983  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος
σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε
τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος  ισότιμος και  αντίστοιχος  τίτλος  σχολικών μονάδων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής,  υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την
έκδοση   της  άδειας  υπηρεσίας,  ότι  η  ανωτέρω  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος   χορηγήθηκε  βάσει  του
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ή
- ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής
ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής .

ή

- Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  

Για την κατηγορία ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την αίτηση και τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής να

προσκομίσουν επιπλέον και τα παρακάτω :

 1) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και 

 2) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8  Ν. 1599/1986 που να δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα πρόσληψης λόγω

παράτασης  ή  σύναψης  νέας  σύμβασης  με  το  Δήμο  μας  μέσα  σε  συνολικό  διάστημα  δώδεκα  μηνών.  Ο

υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο υπάλληλος

πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.   

    

Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο

από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,

στο  1ο όροφο του Δημαρχιακού Κτιρίου  του Δήμου Θέρμης (Δημαρχείο Θέρμης, Δημοκρατίας 1, Θέρμη)

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από  24/12/2018 έως και 27/12/2018.

                                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
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