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            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

 για την  πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας  

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με πλήρες ωράριο διάρκειας είκοσι μίας (21) ημερών 

για την υλοποίηση  του  προγράμματος  
«Θερινή δημιουργική απασχόληση παιδιών έτους 2021» 

 
 

Ο ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 
Έχοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 και της παρ.2 εδάφιο ιε του άρθρου 1 του 

 
Ν. 3812/2009 και του άρθρου 41 του Ν.4325/2015. 

 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α ,́ 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την υπ’ αριθμ. 271/14-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΡ6ΓΩΗΖ-ΞΟ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για 

έγκριση ή μη πρόσληψης μίας καθαρίστριας ΙΔΟΧ με πλήρες ωράριο για την υλοποίηση του θερινού 

προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, έτους  2021.   

5. Την υπ’ αρθμ. πρωτ.: 14139/09-07-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας 

Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την υλοποίηση του 

θερινού προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, έτους 2021.  

6. Την με υπ’ αριθμ. πρωτ.: 14165/09-07-2021 βεβαίωση της  Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα 

Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου του Δήμου Ωραιοκάστρου για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων. 

7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14174/09-07-2021 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωραιοκάστρου (ΦΕΚ 4412/Β/07-10-2020). 

 
 
 
 
 

Ημερομηνία: 14.07.21

Αρ. Πρωτ: 14544
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Ανακοινώνει 
 
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με πλήρες ωράριο ενός (1) 

ατόμου με ειδικότητα ΥΕ Καθαριστριών διάρκειας είκοσι μίας (21) ημερών, ήτοι από 19/07/2021 έως 

06/08/2021, για την υλοποίηση του θερινού προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, έτους 

2021, του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ : ΘΕΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία 

Έδρα 
υπηρεσίας 

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 
Αριθμός

ατόμων 

101 

Τμήμα  
Κοινωνικής 
Προστασίας, 

Δημόσιας Υγείας, 
Παιδείας, 

Πολιτισμού και 
Αθλητισμού  

Δήμος 
Ωραιοκάστρου 

Νομού 
Θεσσαλονίκης 

 

ΥΕ 
Καθαριστριών 

Από 19/07/2021 έως 06/08/2021 1 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 (Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα-άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/1997). 

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας πρέπει: 
 
1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας 

τους. 

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων 

της θέσεως που επιλέγουν. 

3. Να  μην  έχουν  κώλυμα  κατά  το  άρθρο  8  του  υπαλληλικού  κώδικα  (καταδίκη,  υποδικία, δικαστική 

συμπαράσταση).  

  Πιο συγκεκριμένα: 

 α) να μην έχουν 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 δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε 
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

 β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ άλλον νόμιμο τρόπο(άρθρο 
43 του Ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει 
παραγραφεί. 

 γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση 
αυτή. 
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 δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική 
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

 ε) να μην έχουν 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  

 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αίτηση  

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.  

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης  

4.Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει  αριθμός φορολογικού μητρώου του υποψηφίου. 

5.Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α. 

6. Απογραφικό δελτίο ΙΚΑ ή δελτίο ενσήμων τριμήνου ΙΚΑ, στο οποίο να προκύπτει ο αριθμός μητρώου    

ΙΚΑ. 

7. Υπεύθυνη Δήλωση, ότι με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του  Ν.1599/1986, δηλώνω ότι : Δεν έχω κώλυμα πρόσληψης, ότι το 

αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχω 

απασχοληθεί σε φορείς του δημοσίου τομέα, (δημόσιες υπηρεσίες ,νομικά πρόσωπα , ΟΤΑ ά κ& β΄ βαθμού) 

του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 1παρ. 1 του Ν.3812/2009 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών 

ή πρόσκαιρων αναγκών. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει 

απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών 

ή πρόσκαιρων αναγκών κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες, σε φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου 

δημόσιου τομέα του άρθρου 14 παρ.1 του ν. 2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 

του ν.3812/2009. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

α) Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του 

Ν.3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του 

Ν.2190/1994 (ΑΣΕΠ). 

β) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δεν επιτρέπεται 

να απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του 

άρθρου 21 του Ν.2190/1994. Επίσης έχει κώλυμα υπέρβασης οκτάμηνης απασχόλησης μέσα στο κρίσιμο 
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δωδεκάμηνο (παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994) για νέα απασχόληση οκτάμηνης διάρκειας. 

γ) Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως 
 
άκυρη. 

 

Γ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

H υποβολή της αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δύναται να πραγματοποιηθεί είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Ωραιοκάστρου,  
Κομνηνών 76  Ωραιόκαστρο, κατά τις ώρες από 08:00 έως 12:00, απευθύνοντάς την στο τμήμα 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας.  
 
Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσης 
ανακοίνωσης στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου (Κομνηνών 76) μέχρι και την 16/07/2021 
και ώρα 12:00.  
 

Το έντυπο της αιτήσεως θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου  Ωραιοκάστρου 
(www.oraiokastro.gr) ή σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσής της, θα διατίθεται από την υπηρεσία κατά την 
προσέλευση των ενδιαφερομένων. 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου, στο πρόγραμμα 
«Διαύγεια» και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου. 

 
 

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
   
 
 
                                                              ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 
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