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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 καισυμπληρώθηκε  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.  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  24  παρ.  2,  της  από  14.03.2020  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ

64/Α/14.03.2020),  η  οποία  κυρώθηκε  με  το  άρθρο  24  του  Ν.  4682/2020  (  ΦΕΚ  76/Α/3-4-2020),  εφόσον

εξακολουθεί  να  υφίσταται  άμεσος  κίνδυνος  εμφάνισης  και  διασποράς  κορωνοϊου  covid-19  και  πάντως  για

χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει  τους έξι  (6)  μήνες  από την έναρξη ισχύος της παρούσας, δύναται  οι

συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ βαθμού, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206

του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, να διαρκέσουν έως και τέσσερις (4) μήνες. Η

κατά το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

5. Την από 27/05/2020 και την από 09/06/2020 (Ορθή επανάληψη) εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  σχετικά με την έκτακτη ανάγκη πρόσληψης τεχνικού προσωπικού  για δύο (2)

μήνες,  προκειμένου να ανταποκριθεί  εύρυθμα και  αποδοτικά  στο  έργο της,  διότι  συνεχίζεται  να  υφίσταται

κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς covid-19, όπως βεβαιώνεται από το Υπουργείο Υγείας. 

6. Την υπ’ αριθμ.  177/2020  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

7.  Την  υπ΄  αριθμ.  18960/9-6-2020  Βεβαίωση  της  Δ/νσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  περί  ύπαρξης  πιστώσεων

κάλυψης της μισθολογικής δαπάνης.

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/


8.  Το  υπ.  αριθμ.  1942/19-05-2020  έκτακτο  Δελτίο  Καιρού  του  Ε.Σ.Κ.Ε.,  για  την  Πέμπτη  21-05-2020  και  την

Παρασκευή  22-05-20250.

9.  Την  υπ.  αριθμ.  1527/16528/21-05-2020  Απόφαση  Δημάρχου  για  συγκρότηση  συνεργείου  ετοιμότητας-

επιφυλακής για την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων.

10.  Το από 24/06/2020 διευκρινιστικό έγγραφο της Προϊσταμένης  Τμήματος  Συντήρησης και  Αυτεπιστασίας,

σχετικά με τα οχήματα και το Μ.Ε. που θα απασχοληθεί το προσωπικό.

11.  Την  από  24/06/2020  Βεβαίωση  του  Τμήματος  Διαχείρισης  &  Συντήρησης  Οχημάτων,  της  Δ/νσης

Καθαριότητας &Ανακύκλωσης, σχετικά με την εγκατάσταση μηχανισμού ψηφιακού ταχογράφου στα οχήματα και

των ίππων του Μ.Ε.

12. Το γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται η πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19), όπως προκύπτει από  την ημερήσια

έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης (23-6-2020 ) από το νέο κορωνοϊό  COVID-19 .

13. Την έλλειψη προσωπικού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 14. Την υπ. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ. 8632/02-04-2020 ( Α.Δ.Α. ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ) εγκύκλιο του ΥΠΕΣ για τα

πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο ( 2 μήνες ), συνολικά  τεσσάρων

( 4) ατόμων, για την χρονική περίοδο  Ιουλίου – Αυγούστου  2020 και συγκεκριμένα:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1 ΔΕ Ξυλουργός 1 2 μήνες

2 ΔΕ Οδηγός Γ΄ κατηγορίας 1 2 μήνες

3 ΔΕ Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης 1 2 μήνες

4 ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου ( JCB) 1 2 μήνες

        Η πρόσληψη κρίνεται αναγκαία, διότι 

 λόγω της ιδιόμορφης κατάστασης, όπως αυτή διαμορφώθηκε με τα επείγοντα μέτρα που έχουν ληφθεί

και τις ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου   covid-  

19,  δημιουργήθηκε πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του Τμήματος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας

του Δήμου και ελλείψεις προσωπικού, λόγω χορήγησης αδειών ειδικού σκοπού,  που δεν μπορούν να

καλυφθούν με προσωρινή μεταφορά υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες.

 Το πρόβλημα  της  έλλειψης  προσωπικού  επιδεινώθηκε,  μετά  την  εκδήλωση  των  έντονων  καιρικών

φαινομένων που έλαβαν χώρα στην περιοχή, στις 21-22/5/2020, γεγονός που δημιούργησαν πολλά και

σοβαρά προβλήματα  στο  υφιστάμενο δίκτυο  των  αγροτικών χαλικοστρωμένων  δρόμων του Δήμου,

στους ασφαλτοστρωμένους δρόμους ( απαιτείται χειριστής μηχανήματος έργου και οδηγός φορτηγού),

σε  ξύλινες  κατασκευές  σε  κοινόχρηστους  χώρους  (  αποξηλώθηκαν  και  παρασύρθηκαν  λόγω  των

σφοδρών ανέμων και της έντονης βροχόπτωσης, απαιτείται ξυλουργός), αλλά και στο δίκτυο φωτισμού

των δρόμων και των κοινόχρηστων υπαίθριων χώρων και παιδικών χαρών (απαιτείται ηλεκτρολόγος



εγκατάστασης),  καθιστώντας  την  υπηρεσία  αδύναμη  να  ανταπεξέλθει  στο  πλήθος  των  σχετικών

αιτημάτων για αποκατάσταση, λόγω των προαναφερόμενων συνθηκών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής: 

Για την κατηγορία ΔΕ Ξυλουργός:

α)  Πτυχίο  ή  δίπλωμα ή  απολυτήριος  τίτλος  ειδικότητας Ξυλουργών-Επιπλοποιών ή  Ξυλουργός  ή  Τεχνίτης

Ξυλουργικής  και  Επιπλοποιίας  ή  Επιπλοποιών  ή  Τεχνίτης  Ξυλογλυπτικής  ή  Ξυλόγλυπτης  ή  Ξυλογλυπτικής-

Διακοσμητικής  επίπλου  ή  Επιπλοποιίας  ή  Επιπλοποιίας-Ξυλογλυπτικής  ή  Ξυλουργικών  Εργασιών  Οικοδόμων  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
 

απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης  ( απολυτήριο τριτάξιου  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 Κα-

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

εμπειρία τουλάχιστον τριών ( 3 ) ετών

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 κατώτερης Τε -

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

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

εμπειρία τουλάχιστον έξι ( 6 ) μηνών

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

ή ανάλυση λογαριασμού από τον ΕΦΚΑ – τ.ΙΚΑ ή εκτύπωση ενσήμων καρτελών και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα

αναγράφεται η διάρκεια και το είδος της εργασίας.

Για την κατηγορία ΔΕ   Οδηγός    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 κατώτερης Τε -

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

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

εμπειρία τουλάχιστον τριών ( 3 ) ετών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης.

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 κατώτερης Τε -

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

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

εμπειρία τουλάχιστον έξι ( 6 ) μηνών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης.

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ( ΠΕΙ)

δ) Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου σε ισχύ.

Επισημαίνεται, ότι στην περίπτωση που είναι άγονη η κάλυψη της θέσης  του υποψηφίου ΔΕ Οδηγός Γ΄ κατηγορί-

ας  με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, η υπηρεσία θα προβεί στην πρόσληψη  υποψήφιου οδηγού χωρίς το τυπικό

προσόν της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, δεσμευόμενη ότι ο προσλαμβανόμενος δεν θα οδηγεί το με αριθμό

κυκλ. ΚΗΗ 3533 ( φέρει μηχανισμό ψηφιακού ταχογράφου), αλλά  θα οδηγεί αποκλειστικά  τα φορτηγά με αρ.

Κυκλ. ΚΗΗ 3516 και ΚΗΙ 6842 ( αναλογικό ταχογράφο), καθώς και το ημιφορτηγό ΚΗΗ 5846 ( δεν φέρει μηχανισμό

ταχογράφου).

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

ή ανάλυση λογαριασμού από τον ΕΦΚΑ – τ.ΙΚΑ ή εκτύπωση ενσήμων καρτελών και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα

αναγράφεται η διάρκεια και το είδος της εργασίας.

Για την κατηγορία ΔΕ Ηλεκτρολόγος Εσωτερικών Εγκαταστάσεων και κτιρίων 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. 



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 έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος. 

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

ή ανάλυση λογαριασμού από τον ΕΦΚΑ – τ.ΙΚΑ ή εκτύπωση ενσήμων καρτελών και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα

αναγράφεται η διάρκεια και το είδος της εργασίας.

Για την κατηγορία ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων  Έργου   ( JCB).  

α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Β΄ και τάξης Δ, ή Γ΄, ή

Β΄, ή Α΄ (Π.Δ. 31/1990) ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄ ή Β΄, Ειδικότητας 1ης  του Π.Δ.

113/2012  για  τα  Μ.Ε.  1.3 της  κατάταξης  του  άρθρου  2  της  υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.  9.6.4  (Η)/  5.3.2013

απόφασης, όπως αυτή  τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ΄αριθ.οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015 και οικ.

84123/305/Φ113/8-8-2016  αποφάσεις.

Β) Άδεια Οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική και

γ) Οποιαδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 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 κα-

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

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

στοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος. 

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 έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος. 

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

ή ανάλυση λογαριασμού από τον ΕΦΚΑ – τ.ΙΚΑ ή εκτύπωση ενσήμων καρτελών 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  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.

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,  αποκλειστικά  με  ηλεκτρονικό  τρόπο,  στο   email:  

info@thermi.gov.gr  ,     από  26-06-2020   έως και  02-07-2020.  

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας. 

Πληροφορίες στο τηλ.2313-300742-743-747-749. 

                                                                

                                                                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                      ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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