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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 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. α) Το υπ. αριθμ. 22479/Φ.702.15/12-11-2019 έγγραφο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Γραφείο Επιχειρήσεων,

β) Το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων  και   γ)  Το από 11-11-2019 Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων

καιρικών  φαινομένων  της ΕΜΥ/ΕΜΚ  για  την  Τρίτη  12/11/2019  και  Τετάρτη  13/11/2019,  σχετικά  με  ισχυρές

βροχοπτώσεις και καταιγίδες στο Δ. Θέρμης. 

5. Την υπ΄ αριθμ. 47822/14-11-2019  εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊστάμένης Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας για την

ανάγκη λήψης αναγκαίων λόγω  των προβλημάτων που προκλήθηκαν εξ αιτίας των ανωτέρω φαινομένων, όσο και αυτών

που θα εξελιχθούν δυσμενώς,  εν όψει της χειμερινής περιόδου, εάν δε γίνουν καίριες επεμβάσεις το επόμενο χρονικό

διάστημα.

6.Την υπ’ αριθμ.  426/20-11-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.  

8. Την υπ΄ αριθμ. 47858/14-11-2019 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομιών Υπηρεσιών περί ύπαρξης πιστώσεων κάλυψης της

μισθολογικής δαπάνης.

9. Το υπ. αριθμ. 49442/25-11-2019 έγγραφο του Τμήματος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας για την κάλυψη της θέσης ΔΕ

Σιδεράς-Ηλεκτροσυγκολλητής  σχετικά με την κατά κύρια απασχόληση ως Σιδεράς-Αλουμινάς.

10. Την έλλειψη προσωπικού του Τμήματος  Συντήρησης και Αυτεπιστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

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/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-41-9/


Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μήνες), συνολικά επτά ( 7 ) ατόμων, για

την χρονική περίοδο   Δεκέμβριος  2019 – Ιανουάριος 2020  και συγκεκριμένα: 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος- Εγκαταστάτης 1ης 

Ομάδας Α΄ Ειδικότητας

2 2 μήνες

2 ΔΕ Οικοδόμος ( με εμπειρία) 2 2 μήνες

3 ΔΕ Σιδεράς-Ηλεκτροσυγκολλητής ( με 

εμπειρία )

1 2 μήνες

4 ΔΕ Οδηγός Γ΄ κατηγορίας με ΠΕΙ και κάρτα

ψηφιακού ταχογράφου

( με επειρία )

2 2 μήνες

        Η πρόσληψη κρίνεται αναγκαία και συγκεκριμένα για τους κάτωθι λόγους:

Ζημίες σημειώθηκαν:

 στην αστική και αγροτική οδοποιία,  στους ασφαλτοστρωμένους ή τσιμεντοστρωμένους και πολύ περισσότερο

στους χαλικοστρωμένους ή χωμάτινους δρόμους που αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό της αγροτικής οδοποιίας,

σε διάφορες Κοινότητες του Δήμου και κυρίως σε Πλαγιάρι, Τρίλοφο, Καρδία, Κ. Σχολάρι,  Λιβάδι, Βασιλικά,

Σουρωτή, Αγ. Αντώνιο, Ταγαράδες, Ν. Ραιδεστό, Θέρμη, Τριάδι, που έχουν καταστεί αδιάβατοι κι επικίνδυνοι

(νεροφαγιές, λακκούβες, καθιζήσεις, ερπυσμοί κτλ).

     στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού των οδών, όπου σημειώθηκαν βραχυκυκλώματα και εκτεταμένες βλάβες, εξαιτίας

της  υγρασίας  (βροχοπτώσεις)   και  της  παλαιότητας  του  δικτύου,  που  χρήζουν  άμεσων  επεμβάσεων  και

συγκεκριμένα  στις:  Δημοτική  Κοινότητα  Τριλόφου  (οδός  Μ.  Αλεξάνδρου  δε  όλο  το  μήκος  της),  Δημοτική

Κοινότητα Πλαγιαρίου (οδοί Μιαούλη, Περικλέους), στη Τοπική Κοινότητα Κ. Σχολαρίου (η οδός ΟΧΙ), στη

Δημοτική Κοινότητα Θέρμης (οδός Κ. Χάψα, οδός περιοχής ξενοδοχείου HYATT), παιδική χαρά ¨ΤΖΑΜΙ”),

Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών (οδοί Φώφης Πατίκα,  Αναπαύσεως, Ανθεμούντος,  δρόμος Σχολείων, πλατεία

“ΧΑΝΙΑ”), Δημοτική Κοινότητα Ν. Ρυσίου ( οδοί Αγ. Κωνσταντίνου, προέκταση οδού Μεταμορφώσεως προς το

κλειστό Γυμναστήριο, Πάρκο εκκλησίας στην οδό Καραβαγγέλη), Τοπική Κοινότητα Περιστεράς (όλο το δίκτυο

του οικισμού, αφού λειτουργεί με ένα και μοναδικό πίλαρ), 

       Σύμφωνα με  τον  Ο.Ε.Υ.  του  Δ.  Θέρμης,  το  Τμήμα Συντήρησης  και  Αυτεπιστασίας,  έχει  ως  αντικείμενο  τη

συντήρηση όλων των κτιριακών  και  συγκοινωνιακών έργων καθώς και  των κοινοχρήστων χώρων στην  περιοχή του

Δήμου.  Επίσης  έχει  ως  αντικείμενο  τη  συντήρηση  όλων  των  δρόμων  (ασφαλτοστρωμένων,  τσιμεντοστρωμένων,

χαλικοστρωμένων, χωμάτινων) της αστικής και αγροτικής οδοποιίας, καθώς και τη συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού των

οδών και όλων γενικά των δομών του Δήμου, του οποίου η έκταση ανέρχεται  στα 300.000  στρέμματα περίπου και

διαθέτει 10.000 λαμπτήρες φωτιστικών σωμάτων, εγκατεστημένων σε ιστούς οδοφωτισμού του δικτύου του Δήμου ή σε

τσιμεντένιους και ξύλινους ιστούς της ΔΕΔΔΗΕ. Επίσης καλείται καθημερινά να διεκπεραιώσει αιτήματα που αφορούν

στη  συντήρηση  ηλεκτροφωτισμού  οδών,  πάρκων,  παιδικών  χαρών  και  γενικά  κοινόχρηστων  χώρων,  αλλά  και  στη



συντήρηση σχολικών (69 σχολικά κτίρια) και δημοτικών κτιρίων, παιδικών σταθμών, ΚΑΠΗ και γενικά όλων των δομών

του Δήμου Θέρμης.

Το  Τμήμα  Συντήρησης  και  Αυτεπιστασίας,  τις  τελευταίες  ημέρες,  δέχτηκε  δεκάδες  αιτήματα  πολιτών  και

συνεχίζει να δέχεται με συνεχή ροή, για τη συντήρηση πάσης φύσεως δρόμων και  για την αντιμετώπιση προβλημάτων

ηλεκτροφωτισμού οδών και  κοινόχρηστων χώρων, προβλήματα που προκλήθηκαν μετά τις  έντονες  βροχοπτώσεις των

τελευταίων  ημερών και  δεν  μπορούν να αντιμετωπιστούν  άμεσα,  με  το  προσωπικό  που  διαθέτει  η  υπηρεσία  μας,  τη

δεδομένη χρονική περίοδο. 

Σήμερα,  στο Τμήμα υπηρετούν δύο (2)  μόνιμοι  ηλεκτρολόγοι-εναερίτες,  ένας  εκ των οποίων προβλέπεται  να

αποχωρίσει  σε  σύντομο  χρονικό  διάστημα  (λόγω  διορισμού  σε  άλλο  Δήμο),  ένας  (1)  με  σύμβαση  ιδιωτικού  δικαίου

ορισμένου χρόνου (8 μηνών) και δύο (2), μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας, των οποίων η σύμβαση λήγει μέσα

στον Νοέμβριο, οπότε ο αριθμός των ηλεκτρολόγων που μένει στην υπηρεσία, είναι συνολικά δύο υπάλληλοι.

Προς  το  παρόν  οι  προαναφερόμενοι,  ασχολούνται  αποσπασματικά  και  με  τον  ηλεκτροφωτισμό  των  οδών  και  των

κοινόχρηστων χώρων αλλά και με τα προβλήματα που καθημερινά προκύπτουν στα Δημοτικά και Σχολικά Κτίρια, χωρίς

να καταφέρνουν όμως να διεκπεραιώνουν έγκαιρα και άμεσα το πλήθος των υποχρεώσεών τους, ανταποδοτικού ή όχι

χαρακτήρα, με αποτέλεσμα την έντονη δυσαρέσκεια των πολιτών, των υπηρεσιών και των δομών του Δήμου.

Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων και εν όψει της χειμερινής περιόδου,

πολλά σημεία των τσιμεντοστρωμένων και ασφαλτοστρωμένων δρόμων έχουν παρουσιάσει ή θα παρουσιάσουν σοβαρά

προβλήματα, λόγω επιδείνωσης των φθορών που είναι σε αρχικό στάδιο, με ορατό τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων στα

διερχόμενα οχήματα (λακκούβες, σίδερα που προεξέχουν), οι οποίες πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα.

Τέτοια προβλήματα έχουν καταγραφεί  σε ασφαλτοστρωμένους αγροτικούς δρόμους κάποιων κοινοτήτων  των πρώην

Δημοτικών Ενοτήτων: 

Μίκρας (Τρίλοφος, Πλαγιάρι, Καρδία), 

Βασιλικών (Σουρωτή, Λιβάδι, Αγ. Παρασκευή), 

Θέρμης (Θέρμη, Τριάδι, Ν. Ραιδεστός, Ν. Ρυσίου, Ταγαράδων), 

και σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους εντός των οικισμών: 

Τριλόφου (οδοί  Πάτμου,  Δήλου,  Κερκύρας,  Εσπερίδων,  Μουσών,  Αγ.  Αθανασίου,  Μακεδονίας,  Προφήτη  Ηλία,  Μ.

Αλεξάνδρου. Σιταγρών), 

Πλαγιαρίου (οδοί Ιωνίας, Β.Κωνσταντίνου & Αν. Θράκης, Σόλωνος, 28ης Οκτωβρίου, Γρ. Λαμπράκη, δρόμος Πλαγιαρίου

μέχρι διασταύρωση Περαίας), 

Καρδίας (οδοί  Ρόδου,  Πάτμου,  Ικαρίας  Αρτέμιδος,  Καρατάσου,  Βυζαντίου,  25ης  Μαρτίου,  Ευμένους  Καρδιανού,

Δημοκρατίας, Καλιθέας, Παπαφλέσσα), 

Κ. Σχολαρίου (οδός ΟΧΙ), 

Θέρμης (οδοί Ματσούκα, Αθ. Διάκου, Αγ. Κωνσταντίνου,  Ανοίξεως περιοχής Αγ. Ζώνης, δρόμος προς 2ο ΓΕΛ Θέρμης)

Ταγαράδων (οδοί Μακρυγιάννη, Προέκταση Αριστοτέλη, Κολοκοτρώνη, Ρήγα Φεραίου, Καλλικράτη)

Τριαδίου (οδοί Π.Μελά, Ηρ. Πολυτεχνείου, Αγιορειτών Πατέρων, Παπαναστασίου & Πόντου, Φιλελλήνων)

Επίσης  είναι  διαπιστωμένη  η  ανάγκη  εγκιβωτισμού  συγκεκριμένων  σημείων  ασφαλτοστρωμένων  δρόμων,  με  την

κατασκευή ρείθρων, ώστε να μην καταστρέφεται η ασφαλτική στρώση πλησίον των ερεισμάτων.

Η εκτέλεση των εργασιών αυτών, πραγματοποιείται από υπαλλήλους με την ειδικότητα του οικοδόμου.



Σήμερα στο Τμήμα Συντήρησης  και  Αυτεπιστασίας  υπηρετούν,  ένας  (1)  νεοδιοριζόμενος  μόνιμος  υπάλληλος

οικοδόμος,  χωρίς  εμπειρία  και  δύο  (2)  με  σύμβαση  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  (8  μηνών),  οι  οποίοι

απασχολούνται στον τομέα των πλακοστρώσεων σε όλο το Δήμο Θέρμης, καθώς και στη συντήρηση των σχολικών και

δημοτικών  κτιρίων,  παιδικών  σταθμών  και  γενικά  όλων  των  κτιρίων  όπου  στεγάζονται  δομές  του  Δήμου  Θέρμης,

συνδράμουν στο έργο της Δ/νσης Καθαριότητας με την κατασκευή θέσεων κάδων απορριμμάτων στα πεζοδρόμια, αλλά και

την  τοποθέτηση  υπόγειων  κάδων,  εργασίες  που  εκκρεμούν  και  πρέπει  να  εκτελεστούν  όσο  πιο  άμεσα  γίνεται,  αφού

πρόκειται για εργασία ανταποδοτικού χαρακτήρα, οπότε δεν μπορούν να καλύψουν τις προαναφερόμενες ανάγκες.

Επίσης, από το δυναμικό του Τμήματος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας,  απουσιάζει  τελείως η ειδικότητα των

Οδηγών στον τομέα της συντήρησης της Οδοποιίας (οδηγοί φορτηγών-ημιφορτηγών), οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι και για

τη μεταφορά του εργατοτεχνικού προσωπικού και των αδρανών υλικών ( χαλίκια...) που απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε

σχετικής, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, εργασίας.

Επιπλέον, το τελευταίο διάστημα σημειώθηκαν βανδαλισμοί σε μεταλλικές κατασκευές, τόσο σε δημοτικά και

σχολικά  κτίρια  (κιγκλιδώματα,  σιδερένιες  πόρτες  κτλ),  όσο  και  σε  υπαίθριους  χώρους  (κιγκλιδώματα,  πινακίδες

κυκλοφορίας,  ονοματοθεσίας  κτλ),  τα  οποία  πρέπει  να  αποκατασταθούν  άμεσα,  αφού  διακυβεύεται  η  ασφάλεια  των

πολιτών, των μαθητών αλλά και ζημιώνεται η δημοτική περιουσία. 

Τέτοια καταγράφηκαν στο Δημοτικό Σχολείο Πλαγιαρίου, 3ο Γυμνάσιο Μίκρας, 1ο Δημοτικό Ν. Ραιδεστού, 1ο Γυμνάσιο

Θέρμης,  1ο  ΓΕΛ  Θέρμης,  2ο  Δημοτικό  Σχολείο  Θέρμης,  ΕΠΑΛ  Βασιλικών,  Κλειστό  Γυμναστήριο  Βασιλικών,

κιγκλιδώματα περίφραξης Κοινότητας Ν. Ρυσίου, πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής Θέρμης, Γραμματοθυρίδες Ν. Ρυσίου,

Θέρμης, Τριλόφου, εργοτάξιο Βασιλικών κτλ.

Από  το  δυναμικό  του  Τμήματος  Συντήρησης  και  Αυτεπιστασίας,  απουσιάζει  η  ειδικότητα  του  σιδερά-

ηλεκτροσυγκολλητή κι έτσι υπάρχει αδυναμία άμεσης αντιμετώπισης των ανωτέρω προβλημάτων.

Έπειτα  από  τα  ανωτέρω,  θεωρείται  επιτακτική  η  ανάγκη  να  ενισχυθεί  άμεσα  το  προσωπικό  του  Τμήματος

Συντήρησης  και Αυτεπιστασίας με τις ανωτέρω ειδικότητες.

Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής: 

Για την κατηγορία  ΔΕ Ηλεκτρολόγος – Εγκαταστάτης 1ης Ομάδας Α΄Ειδικότητας.

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου Α΄ ή Γ΄ ή ΣΤ΄ ειδικότητας, 1ης ή 2ης ή 3ης

κατηγορίας ή άδεια εγκαταστάτη  ηλεκτρολόγου ομάδας 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας ( Π.Δ. 108/2013)  και

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της

ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας

ή

 Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που 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 ήάλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά

την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος. 

Εφόσον δεν καλυφθούν οι θέσεις  με βάση τα ανωτέρω, θα καλυφθούν από υποψηφίους με  εμπειρία τουλάχιστον έξι (6)

μηνών, μετά την απόκτηση της  άδειας  άσκησης επαγγέλματος. 



2. ΔΕ Οικοδόμος

α) 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

Ο 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 (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που

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

χνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτι-

σης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής  και αντίστοιχη εμπειρία του-

λάχιστον τριών (3) ετών. 

Εφόσον δεν καλυφθούν οι θέσεις με βάση τα ανωτέρω, θα καλυφθούν από υποψηφίους με  εμπειρία τουλάχιστον έξι (6)

μηνών.

3. ΔΕ Σιδεράς – Ηλεκτροσυγκολλητής ( με κύρια καθήκοντα σιδερά – αλουμινά)

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μεταλλικών Κατασκευών ή Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατα-

σκευών ή Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών-Υαλοπινάκων και Κουφωμάτων ή Τεχνίτης Επιμεταλλώσεων ή Τεχνιτών Με-

ταλλικών Κατασκευών ή Μεταλλουργίας ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μο-

νάδων: 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 Σχο-

λής 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

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον  Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που

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

χνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτι-

σης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής  και αντίστοιχη εμπειρία του-

λάχιστον τριών (3) ετών. 

Εφόσον δεν καλυφθούν οι θέσεις με βάση τα ανωτέρω, θα καλυφθούν από υποψηφίους με  εμπειρία τουλάχιστον έξι (6)

μηνών.

4. ΔΕ Οδηγός Γ΄ κατηγορίας με ΠΕΙ και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου.

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



β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδος Δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδα-

πής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

ή

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

σει 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 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 φορέα

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

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  έχουν  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.

3) Υπεύθυνη δήλωση  του άρθρου 8  Ν. 1599/1986, με την αποδοχή της τήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών

δεδομένων τους από τον Δήμο Θέρμης.   

    

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)  από Τετάρτη 27-11-2019

έως και  Δευτέρα 2-12-2019.

Πληροφορίες στο τηλ.2313-300743, 742.

                                                                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
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