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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 οποίακυρώθηκε 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. Την υπ. Αριθμ. 14626/26-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΔ4Δ46ΜΤΛ6-7Β0) εγκύκλιο του ΥΠΕΣ σχετικά με τον προγραμματισμό 

προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.

5.  Την υπ΄ αριθμ. 51078/16-11-2021 εισήγηση του Τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,Νέας Γενιάς και 

Εθελοντισμού, της Δ/νσης Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με σκοπό τη βέλτιστη δυνατή εξασφάλιση της 

υγιεινής στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης ( covid-19).

7. Την υπ’ αριθμ.  382/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θέρμης.  

8. Την υπ΄ αριθμ. 51030/16-11-2021  Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης πιστώσεων κάλυψης

της μισθολογικής δαπάνης.

9. Την υπ. αριθμ. 502/18-11-2021 Εντολή Δημάρχου, προς την Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και 

Προϊσταμένη Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού.

10. Την έλλειψη προσωπικού του νεοσύστατου Τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,Νέας Γενιάς και Εθελοντισμού, 

της Δ/νσης Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ( ΦΕΚ627/B/2021).

 

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,

πλήρους απασχόλησης για την χρονική περίοδο Δεκέμβριο 2021 – Ιανουάριο 2022 και συγκεκριμένα:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1 ΥΕ Καθαριότητας 

Σχολικών Μονάδων

 10 Πλήρους 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/
ΑΔΑ: 6Ε4ΚΩΡΣ-ΚΒΝ



       Το  Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,Νέας Γενιάς και Εθελοντισμού, της Δ/νσης Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής

Πολιτικής,  με  το  υπ.  αριθμ.  51078/16-11-2021 αίτημά  του,  αιτείται  την  άμεση  πρόσληψη  εποχιακού  προσωπικού

διάρκειας 2 μηνών, επικαλούμενο την   μείωση των ωρών ημερήσιας απασχόλησης (από 341 που εγκρίθηκαν για την

περσινή χρονιά  σε 275) του προσωπικού καθαριότητας για το σχολικό έτος 2021-22 , γεγονός που καθιστά  αδύνατη την

επιμελή και  σχολαστική  καθαριότητα  των  66 σχολικών κτιρίων του Δήμου  Θέρμης που καταλαμβάνουν επιφάνεια

79.000 τμ κατά προσέγγιση,στις οποίες υπηρετούν μόνο  11 υπάλληλοι ΙΔΑΧ ως σχολικοί καθαριστές , σε μια περίοδο

ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών, με την καθαριότητα να αποτελεί μέσο πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

και  τις  οδηγίες  του  Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας  Υγείας  του  Υπουργείου Υγείας  να είναι  σαφείς  στο πλαίσιο  των

συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία, όπως προκύπτει και από την ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής

επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό (COVID-19) Παρά δε την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για  επέκταση

του ωραρίου των σχολικών καθαριστριών ΙΔΟΧ , πρέπει να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν λόγω

αναρρωτικών αδειών των οποίων κάνουν χρήση οι καθαριστές/στριες των σχολικών μονάδων, επειδή νοσούν  από covid,

λόγω  εργατικών ατυχημάτων, ασθενειών από άλλες αιτίες, με αποτέλεσμα τα κενά στην καθαριότητα των  σχολείων να

είναι μια καθημερινή πραγματικότητα, που απειλεί την ασφαλή λειτουργία τους  και δημιουργεί εύλογο προβληματισμό

στην εκπαιδευτική κοινότητα. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής: 

Για την κατηγορία ΥΕ Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων 

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.

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 αυτοπροσώπως στο  ισόγειο του Δημαρχιακού

κτιρίου, Δημοκρατίας 1, Θέρμη Τ.Κ. 57001,        από 29  -11-2021 έως και 01-12-2021.  

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

                                                                                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΑΔΑ: 6Ε4ΚΩΡΣ-ΚΒΝ
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