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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).

4. Την υπ΄ αριθμ.  14889/9-4-2019  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.  167/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.  

7. Την υπ΄ αριθμ. 18919/6-5-2019 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί πρόβλεψης πιστώσεων κάλυψης 

της μισθολογικής δαπάνης κατά το έτος 2019.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

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

(15) ατόμων, για την χρονική περίοδο Μάιος-Ιούνιος 2019 και συγκεκριμένα:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων 3 2 μήνες

4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 12 2 μήνες

        

Η πρόσληψη κρίνεται αναγκαία λόγω: 

1)     Των σοβαρών έκτακτων βλαβών σε απορριμματοφόρα οχήματα, οι οποίες δεν επέτρεψαν στην υπηρεσία να
ολοκληρώσει,  εντός  του  τρέχοντος  διμήνου,  τις  απαιτούμενες  εργασίες,  όπως  αυτές  αναλύονται  στο
α.π.8793/27-2-2019  προηγούμενο  έγγραφό  μας.  Συγκεκριμένα,  πέραν  των  μικροπροβλημάτων  που
εμφανίζονται  τακτικά στα  απορριμματοφόρα  οχήματα,  προέκυψαν   σοβαρές  έκτακτες  βλάβες στα  με
αρ.κυκλοφορίας ΚΗΟ8749 (καμμένη φλάντζα και επισκευή κονφλέρ, λόγω υπερθέρμανσης του κινητήρα),
ΚΗΟ8546 (πρόβλημα στην πρέσα με αποτέλεσμα την ανακατασκευή της) και ΚΗΟ7863 (ολική καταστροφή

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/
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του  κινητήρα)  απορριμματοφόρα  οχήματα  που  μετακύλησαν  χρονικά  τον  αρχικό  προγραμματισμό  της
υπηρεσίας.

2)    Της αύξησης, σε σχέση με προηγούμενα έτη, τόσο των εορταστικών εκδηλώσεων που  λαμβάνουν χώρα  και
πρόκειται να κορυφωθούν εντός του προσεχούς διμήνου όσο κυρίως των εθελοντικών δράσεων καθαρισμού
των κοινοχρήστων χώρων, όπως ενδεικτικά προκύπτει και από το α.π.ΔΥ/28-3-2019 έγγραφο της Δημοτικής
Κοινότητας Πλαγιαρίου. Αναφορικά με τις  εθελοντικές δράσεις επισημαίνεται ότι οι συνεργαζόμενοι φορείς,
αφού  ολοκληρώσουν  των  καθαρισμό  των  κοινοχρήστων  χώρων,  τοποθετούν  μεγάλες  ποσότητες
απορριμμάτων  και  ανακυκλώσιμων  υλικών  στους  κάδους  του  δήμου,  αναμένοντας  τη  συνδρομή  της
υπηρεσίας μας για την απομάκρυνσή τους.

3)   Της  έλλειψης  εμπειρίας  των  οδηγών  που  προσελήφθησαν  πρόσφατα  ως  ΙΔΟΧ, οι  οποίοι  δεν
ανταποκρίθηκαν των προσδοκιών μας, με αποτέλεσμα (όπως διαφαίνεται από τον ρυθμό παραγωγικότητάς
τους)  να  μην  καθίσταται   δυνατή  η  ολοκλήρωση  του  έργου  της  υπηρεσίας  μας  εντός  του  χρονικού
διαστήματος που υπολείπεται να απασχοληθούν, ήτοι μέχρι 12/5/2019.

4)   Της πρόσφατης παράδοσης, βάσει της α.π.13055/2018 διακήρυξης του Δημάρχου Θέρμης, 136 μεταλλικών
κάδων απορριμμάτων 1.100lt,  οι οποίοι προβλεπόταν να παραληφθούν στις αρχές του έτους αλλά, λόγω
εκτάκτων  προβλημάτων  της  παραδίδουσας  εταιρείας,  καθυστέρησαν  να   έρθουν και  πρέπει  άμεσα  να
τοποθετηθούν στους κοινόχρηστους χώρους του δήμου.

5)  Της  προσθήκης  έκτακτων  δρομολογίων απορριμματοφόρων  οχημάτων,  προς  απόσυρση  των
κατεστραμμένων κάδων και τοποθέτηση των πρόσφατα παραληφθέντων.

6)   Της προσθήκης έκτακτων δρομολογίων απορριμματοφόρων οχημάτων, σε όλη την επικράτεια του δήμου, με
σκοπό την αποκομιδή δείγματος αποβλήτων προς υλοποίηση του έργου που αφορά σε προγραμματική
σύμβαση  που  υπογράφτηκε  πρόσφατα  με  σκοπό  τη  «Βελτιστοποίηση  των  Συστημάτων  Προσωρινής
Αποθήκευσης,  Συλλογής  και  Μεταφοράς  Αστικών  Στερεών  Αποβλήτων  των  Δήμων  Θέρμης  και
Καλαμαριάς». Επισημαίνεται ότι βάσει των προγραμματικών υποχρεώσεών του ο δήμος Θέρμης οφείλει να
συνδράμει με εργατικό δυναμικό και απορριμματοφόρα οχήματα στη δειγματοληπτική διαδικασία (δηλαδή
στη διαδικασία κατά την οποία συλλέγεται δείγμα από διάφορους κάδους προκειμένου στη συνέχεια να
γίνει η ανάλυση της σύστασής του από το Α.Π.Θ.) η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του προσεχούς
διμήνου (έγινε ήδη η πρώτη συλλογή του χειμερινού δείγματος και εντός του Μαϊου αναμένεται η συλλογή
του θερινού δείγματος).

7)    Των πρόσφατα νεοϊδρυθεισών λαϊκών αγορών σε Τρίλοφο και Νέα Ραιδεστό που αύξησαν απότομα τον
όγκο των απορριμμάτων στις υπόψη περιοχές, με αποτέλεσμα να απαιτείται επιπλέον προσωπικό για τον
καθαρισμό τους.

8)   Των εκτάκτων ογκωδών αποβλήτων (μπάζα κλπ.) τα οποία χρήζουν άμεσης απομάκρυνσης από το δήμο
(βάσει των συμβατικών του υποχρεώσεων, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από την εργολάβο εταιρεία)
και προέρχονται από τις κατασκευαστικές εργασίες που έλαβαν χώρα στα  δύο νέα γήπεδα μπάσκετ στα
Βασιλικά.

9)   Του  γεγονότος  ότι  δεν  υπήρξε  η  απαιτούμενη  ανταπόκριση στην πρόσκληση του δήμου για  πρόσληψη
έκτακτου  προσωπικού με  αποτέλεσμα  σε  ποσοστό  10%  να  μην  καλυφθούν  οι  ανάγκες  σε  εργάτες
καθαριότητας.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής: 

Για την κατηγορία ΔΕ   Οδηγοί Απορριμματοφόρων  :   

Για τους ΔΕ Οδηγούς Γ΄ Κατηγορίας : 

1) - Δίπλωμα Ι.Ε.Κ. επαγγελματικής κατάρτισης ειδικοτήτων  (α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή
υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων.   
-  Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) ειδικότητας Μηχανών και
Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
    - Απολυτήριος τίτλος: 
- Eνιαίου πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων   ή 
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- Tεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή   
-  Σχολής  Μαθητείας  του  Ο.Α.Ε.Δ  του  Ν.  1346/83  ειδικότητας  Μηχανοτεχνίτη  αυτοκινήτου  ή  συναφούς
ειδικότητας ,δηλ. 
- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκίνητων    ή 
- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
- Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή 
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή  
-  Ηλεκτρολόγου  Αυτοκινήτων  Οχημάτων  ή  Τεχνικού  Μηχανοτρονικής  ΙΕΚ  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας,

- ή Οποιοδήποτε Απολυτήριος Τίτλος  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
- ή οποιοσδήποτε Απολυτήριος Τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. 

 Ισχύουσα επαγγελματική άδεια  οδήγησης Γ΄  Κατηγορίας και  ΠΕΙ    (  Πιστοποιητικό Επαγγελματικής  
Ικανότητας).

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.

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)

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από  8 -5-2019 έως και 10-5-2019.

                                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
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