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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 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2, εδαφ. Ιε του  Ν. 4765/2021 όπως ισχύει. 

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

4. Την υπ’ αριθμ. 80770/13-12-2022 εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Πολιτικής & Δημόσιας Υγείας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για στελέχωση με προσωπικό ειδικότητας ΔΕ 

Κοινωνικών Φροντιστών της δομής ΚΔΑΠμεΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» 

5. Το υπ. αριθμ. ΕΜΠ. 1407/16-12-2022 έγγραφο της Προϊσταμένης Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και της 

Προϊσταμένης του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού. 

6. Την υπ. αριθμ. ΕΜΠ. 1408/16-12-2022 εντολή του Δημάρχου Θέρμης. 

7. Την υπ’ αριθμ.  449/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θέρμης.   

8. Την υπ΄ αριθμ. 83543/22-12-2022  Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης πιστώσεων 

κάλυψης της μισθολογικής δαπάνης. 

9. Το γεγονός ότι το ΙΔΟΧ προσωπικό θα ακολουθήσει  τον Κανονισμό Λειτουργίας  της δομής ΚΔΑΠμεΑ 

«ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ». 
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Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 

 

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

ατόμων, για την χρονική περίοδο Ιανουάριος 2023- Φεβρουάριος 2023 και συγκεκριμένα: 

 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ-

ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

2 2 μήνες  από την 

υπογραφή της 

σύμβασης 

          

 Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Δημόσιας Υγείας  με την υπ’ αριθμ. 80770/13-12-2022 εισήγηση της, 

αιτείται την άμεση πρόσληψη εποχιακού προσωπικού διάρκειας 2 μηνών για την στελέχωση της δομής ΚΔΑΠμεΑ 

«ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ», λόγω ότι στη δομή έχουν εγγραφεί για το σχολικό έτος 2022-2023 σαράντα (40) παιδιά στις δύο 

βάρδιες λειτουργίας με παθήσεις που κινούνται στο φάσμα του αυτισμού, νοητικής υστέρησης, σύνδρομο DOWN, 

Rett, νόσο Canavan, εγκεφαλική παράλυση, σπαστική τετραπληγία. Από το σύνολο των ΑμεΑ στην περίοδο 2022-

2023 η δομή φιλοξενεί συνολικά 11 άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο πλήρως εξαρτώμενα. Η κάλυψη των έκτακτων 

αναγκών θα πρέπει να καλυφθεί άμεσα με την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για 2/μήνες, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής:  

Για την ειδικότητα ΔΕ Κοινωνικών Επιμελητών-Φροντιστών Παιδιών 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών 

Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής 

Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής 

Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Επαγγελματικής 

Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή 

Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού 

Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού 

ΕπαγγελματικούΕκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή 

Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών 

(Ν.Δ. 580/1970) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

Ή ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών 

Βρεφονηπιοκόμων ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας Επαγγελματικής Σχολής 

(ΕΠΑ.Σ.) ν.3475/2006 ή Επαγγελματικής Σχολής(ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας ΟΑΕΔ ν.3475/2006 ή Επαγγελματικής Σχολής 
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ΟΑΕΔ (ν.4763/2020) ή Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης Ε.Σ.Κ. (ν.4763/2020) ή Σχολής Επαγγελματικής 

Κατάρτισης Σ.Ε.Κ. (ν.4186/2013) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικής 

Επαγγελματικής Σχολής Τ.Ε.Σ. (ν.1566/1985 ή ν.576/1997) ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ (ν.1346/1983 ή ν.1566/1985) 

ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

  

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 κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο πρόσληψης: 

α) δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,   υπεξαίρεση   (κοινή   ή   στην 

υπηρεσία),   απάτη,   εκβίαση,   πλαστογραφία,  απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την 

υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα 

κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

β) δεν είμαι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα   για   κακούργημα   ή   για πλημμέλημα της 

περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.  

γ) δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά μου δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. 

δ) δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση 

(πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις 

ε) δεν έχω απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, 

λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για 

σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. 

 

3) 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. 

 

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

προσωπικών δεδομένων τους από τον Δήμο Θέρμης. 

 

5)  Υπεύθυνη δήλωση  του άρθρου 8  Ν. 1599/1986, ότι διαθέτουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που 

τους επιτρέπει  την εκτέλεση των καθηκόντων της ανωτέρω θέσης. 

 

Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, αποκλειστικά αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου, στο  ισόγειο του Δημαρχιακού κτιρίου, Δημοκρατίας 1, Θέρμη Τ.Κ. 57001,  ή  με ηλεκτρονική  

αποστολή στο info@thermi.gov.gr,    από  Παρασκευή 23-12-2022 έως και την Παρασκευή 30-12-2022. 
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Πληροφορίες στο τηλ.2313-300744-747. 

                                                                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                                                                                                        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
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