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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 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 

4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 

102/26.08.2015 τεύχος Α') η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15 και αντικαταστάθηκε από το

άρθρο 116 του Ν. 4547/18). 

2.  Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2, εδ. ιε, του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3812/ (ΦΕΚ 

234/Α/28-12-2009).

3. Τα υπ. αριθμ. 5780/9-12-2019 και 5782/9-12-2019 έγγραφα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, 

Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας ( Ε.Σ.Κ.Ε.), σχετικά με την πρόγνωση έκτακτων καιρικών 

φαινομένων.

4. Την από 12/12/2019   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, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην σχετική εισήγηση.

6. Την υπ’ αριθμ. 458 /2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.  

7. Την υπ΄ αριθμ. 53392/17-12-2019 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί πρόβλεψης 

πιστώσεων κάλυψης της μισθολογικής δαπάνης κατά το έτος 2020.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μήνες), συνολικά δέκα (10)

ατόμων, για την χρονική περίοδο Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2020 και συγκεκριμένα:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων( Γ΄κατ.) 3 2 μήνες

2 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων( Ε΄κατ.) 1 2 μήνες

4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 6 2 μήνες

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-116-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-9-21/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%86%CE%B5%CE%BA-10226-08-2015-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%86%CE%B5%CE%BA-10226-08-2015-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-41-9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-41-9/


      Η πρόσληψη κρίνεται αναγκαία λόγω: 

   Σύμφωνα με τα υπ.  αριθμ.  5780/9-12-2019 και  5782/9-12-2019 έκτακτα  δελτία  πρόγνωσης καιρικών

φαινομένων  του  ΕΣΚΕ   και  συγκεκριμένα  μετά  τα  έκτακτα  καιρικά  φαινόμενα  που  έλαβαν  χώρα  τις

προηγούμενες ημέρες  ( κακοκαιρία “ Διδώ”), τα οποία εμφανίζονται όλο και συχνότερα τα τελευταία έτη,

πολλά  προβλήματα  δημιουργήθηκαν,  ιδιαίτερα  μετά  τις  έντονες  βροχοπτώσεις  και  τους  ισχυρούς

νοτιοανατολικούς ανέμους που σημειώθηκαν από την Δευτέρα βράδυ 9-12-2019 και Τρίτη 10-12-2019.  

Συγκεκριμένα, λόγω των ισχυρών καταιγίδων σε συνδυασμό με τους δυνατούς ανέμους στις ορεινές τοπικές

κοινότητες  στην  ευρύτερη  περιοχή του Δήμους μας  ,  της  Δημοτικής  Ενότητας  Βασιλικών (  Περιστερά,

Λιβάδι  ),  αλλά  και  στις  Δημοτικές  Ενότητες  με  χαμηλότερο  υψόμετρο  Μίκρας  και  Θέρμης  (  Σχολάρι,

Καρδία, Πλαγιάρι & Θέρμη, Τριάδι), παρασύρθηκαν πολλοί κάδοι απορριμμάτων, οι οποίοι ήταν γεμάτοι,

λόγω αδυναμίας προσέγγισης τους με τα οχήματα κατά την εκδήλωση των έντονων φαινομένων. Το γεγονός

αυτό  είχε  ως  αποτέλεσμα,  τα  απορρίμματα  να  διασκορπιστούν  και  να  παρασυρθούν  κατά  μήκος  της

ασφαλτοστρωμένης και της αγροτικής οδοποιίας. 

Συγκεκριμένα, παρασύρθηκαν κάδοι κατά μήκος των οδών:

Περιστέρα ( Οσίου Ευθυμίου, Αγ. Ανδρέα, Αϊδηνίου)

Λιβάδι ( επαρχιακή οδό Λιβαδίου- Βασιλικά)

Κ. Σχολάρι  ( ΟΧΙ,  Παναγιώτη Φερενίδη, Τριπόλεως, Αμπελόνων, Μ. Ασίας ).

Καρδία ( Πάτμου, Ικαρίας, Περικλέους, Ιπποκράτους, Ευριπίδου, Παπαφλέσσα,    Ευμένους Καρδιανού).

Τρίλοφο  ( Προφήτη Ηλία, Μ. Αλεξάνδρου, 26ης Οκτωβρίου).

Πλαγιάρι  ( Σόλωνος, Κολοκοτρώνη, Γρ. Λαμπράκη, Ίωνος Δραγούμη, Δωδώνη, Κύπρου, Αν. Ανατολικής

Θράκης ).

Θέρμη  (  περιοχή  Αγ.  Τρύφωνα,  προέκταση Αθανασίου Διάκου,  Βενιζέλου,  Μακρυγιάννη  με  Σωκράτους,

είσοδος αλσυλλίου Τούμπας).

Τριάδι ( Αγιορειτών Πατέρων, Μαρίνου Αντύπα, Πολυτεχνείου, Σολωμού) 

Επιπλέον,  στην  Τοπική  Κοινότητα  Κ.  Σχολαρίου κατά  τους  μήνες  Νοέμβριο  και  Δεκέμβριο  2019,

εκτελούνται δημόσια έργα τοποθέτησης σωλήνων για την περισυλλογή ομβρίων υδάτων κατά μήκος των

οδών ΟΧΙ, Χαράλαμπου  Αποστολίδη, Πανέρη, Διονυσίου,  Αρκούδη,  Μπουμπουλίνας, Θεμιστοκλή Σοφούλη,

με αποτέλεσμα η έντονη νεροποντή να προκαλέσει  ζημιές στο υπό κατασκευή οδόστρωμα, με συνέπεια τα

απορριμματοφόρα οχήματα  να  καθυστερούν  να  ολοκληρώσουν  τα  σύνηθες  δρομολόγια,  λόγω μη  εύκολης

πρόσβασης στην περιοχή. 

              

      Επιπροσθέτως, το προσωπικό που προσελήφθηκε δυνάμει της 3Κ προκήρυξης:

Μία  υπάλληλος,  ειδικότητας  Υ.Ε.  Εργατών  Καθαριότητας,  λόγω  αυτοκινητιστικού  ατυχήματος  με  το

ιδιωτικό της αυτοκίνητο απουσιάζει με μακρά αναρρωτική άδεια. 

Δυο υπάλληλοι, ειδικότητας Υ.Ε. Εργατών Καθαριότητας, και ένας υπάλληλος, ειδικότητας Δ.Ε. Οδηγών

Απορριμματοφόρων Γ΄, έλαβαν άδεια ανατροφής τέκνου και  απουσιάζουν έως τον  Απρίλιο και Μάιο

2019 αντίστοιχα.



Ένας  υπάλληλος,  ειδικότητας  Δ.Ε.  Χειριστών  Μηχανημάτων  Έργου  (σάρωθρο),  απουσιάζει  μετά  από

ξαφνικό πρόβλημα υγείας και διανύει μακρά αναρρωτική άδεια.

Ένας υπάλληλος, ειδικότητας Δ.Ε. Οδηγών Απορριμματοφόρων Γ΄, έλαβε ειδική άδεια λόγω εκλογής του

ως τοπικού συμβούλου σε άλλη περιοχή και έλαβε απόσπαση έως τη λήξη της θητείας του.

    Η έλλειψη  χειριστών σαρώθρου εμποδίζει την υπηρεσία μας στο να  μπορέσει να ανταπεξέλθει στο έργο της

και  μας  αναγκάζει  να  χρησιμοποιούμε  (αντί  μηχανήματος)  επιπλέον  εργάτες  καθαριότητας για  τον

καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων σε συνεχή βάση (καθημερινές, αργίες και Σαββατοκύριακα).

   Τα παραπάνω γεγονότα επιφέρουν συσσωρευμένα προβλήματα, λόγω ανεπάρκειας  σε ανθρώπινο δυναμικό,

που για  να  μπορέσουν  να  εξομαλυνθούν  και  κυρίως  να  μη  λάβουν  μεγαλύτερη  έκταση απαιτούν  την

πρόσληψη  εργατών καθαριότητας και οδηγών απορριμματοφόρων.  

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής: 

Για την κατηγορία ΔΕ   Οδηγοί Απορριμματοφόρων  :   

Για τους ΔΕ Οδηγούς Γ΄ Κατηγορίας : 

α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C΄ ( Π.Δ. 51/2012) και 

β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδος Δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

ή

απολυτήριος  τίτλος  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (  απολυτήριο  τριτάξιου  γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που

έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κα-

τώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκ-

παίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδα-

πής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών ( 3 ) ετών. 

Εφόσον δεν καλυφθούν οι θέσεις με βάση τα ανωτέρω, θα καλυφθούν από υποψηφίους με  εμπειρία τουλάχι-

στον έξι (6) μηνών.

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ( ΠΕΙ)

δ) Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

Ο τρόπος απόδειξης της εμπειρίας γίνεται α) με βεβαίωση δημοσίου φορέα ή β) με βεβαίωση ασφαλιστικού φο-

ρέα και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η διάρκεια και το είδος της εργασίας.



Για τους ΔΕ Οδηγό  Ε΄ Κατηγορίας : 

α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Ε΄ ( Π.Δ. 51/2012)  και 

β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδος Δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

ή

απολυτήριος  τίτλος  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (  απολυτήριο  τριτάξιου  γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που

έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κα-

τώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκ-

παίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδα-

πής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών ( 3 ) ετών. 

Εφόσον δεν καλυφθούν οι θέσεις με βάση τα ανωτέρω, θα καλυφθούν από υποψηφίους με εμπειρία τουλάχιστον

έξι (6) μηνών.

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ( ΠΕΙ)

δ) Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

Ο τρόπος απόδειξης της εμπειρίας γίνεται α) με βεβαίωση δημοσίου φορέα ή β) με βεβαίωση ασφαλιστικού φο-

ρέα και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η διάρκεια και το είδος της εργασίας.

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  23-12-2019 έως και  27-12-2019.

                                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
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