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ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ                                               Αρ.Πρωτ:16912 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

       ‘’Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση   Μίσθωσης  Έργου’’  

 

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.1δ Ν.3852/2010  (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010).  

2) Τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ.3-4 Ν.4314/2014 το Αρ.Πρωτ:14626/26.2.2021    

έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ ‘’Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2021 κλπ ‘’ , το 

Αρ.Πρωτ:17555/7.8.2015 σχετικό έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α ΘΕΜΑ: Προσλήψεις 

προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων και το Αρ.Πρωτ:ΔΙΠΑΑΑΔ/Φ.2.9/48/Οικ26059/10.10.2016 

(ΑΔΑ:9ΟΡΝ465ΦΘΕ-ΨΕΤ) σχετικό έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.  

3) Την Αρ.265/29.9.2021  (ΑΔΑ:ΩΥΨΦΩΞΒ-5ΛΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ‘’ 

Έγκριση  πρόσληψης και δαπάνης σύναψης σύμβασης   από  10/10/2021 έως 

10/6/2022, συνεργάτη ειδικότητας ΠΕ Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών  

με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020-(αφορά το πρόγραμμα 2018-2019) και την παράταση 

αυτού ( δυνάμει της υπ. Αποφ, με ΑΔΑ6ΞΟΠΟΞ7Φ-Ε5Θ, 3/09/2021 ,ΥΠ. Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων) που αφορούσε στην τροποποίηση των 39 πράξεων δικαιούχων, 

ως προς την αύξηση προϋπολογισμού των πράξεων με εγκεκριμένη υπερδέσμευση, 

ποσού 980.000 € για το Δήμο Ορεστιάδας ως δικαιούχου και τη δυνατότητα παράτασης 

(ανανέωσης) της σύμβασης, για το επόμενο σχολικό έτος 2022-2023 έως της λήξης του 

προγράμματος σε περίπτωση παράτασης του προγράμματος ΤΕΒΑ ’’.                                                                                                 

4)  Την Αρ.Πρωτ:16296/21.9.2021 βεβαίωση εγγραφής πιστώσεων στον  Κ.Α. 60.7341.02  

ποσού 37.324,80 € στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021. 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩNEI 

 

Την πρόθεση του Δήμου Ορεστιάδας για  την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου 

διάρκειας  από 10.10.2021  έως την 10.6.2022  του παρακάτω προσωπικού όπως 

αναφέρεται στην προαναφερόμενη απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής   που  αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος αυτής ως εξής: 

 

 



 

 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

MΗΝΙΑΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΠΟ 10.10.2021 ΕΩΣ 10.6.2022 

1 

ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

1.100,00€ 8.800,00€ 

  ΣΥΝΟΛΟ 8.800,00€ 

 
Η δαπάνη της σύμβασης μηνιαίως προϋπολογίζεται στο ποσό των 1.100,00€ και συνολικά 

από την 10.10.2021 έως 10.6.2022 στο ποσό των 8.800,00€ σε βάρος αντίστοιχα του Κ.Α. 
60.7341.02 εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. Οι συγκεκριμένες 

δαπάνες  θα αφορούν στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ ετών 2018-2019 
 
 
Προσόντα πρόσληψης: 

 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

1 ΠΕ 

Μαθηματικών 

και 

εφαρμοσμένων  

μαθηματικών   

Πτυχίο ή δίπλωμα Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και 

Φυσικών Επιστημών με κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών ή 

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων 

Μαθηματικών με κατευθύνσεις: α) Μαθηματικών ή β) 

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Μαθηματικών με κατεύθυνση 

Μαθηματικών  ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

-Η καλή  γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου  Β2 

-Η πιστοποίηση ειδίκευσης  στη μαθηματική μοντελοποίηση 

και τεχνικές υπολογισμών  (σχεδιασμός, υλοποίηση και 

εφαρμογή δραστηριοτήτων μαθηματικών και Φυσικής στο Γυμνάσιο 

και Λύκειο με χρήση ρομποτικής και διδακτικές STEM (SCIENENCE , 

TEHNOLOGY ,ENGINEERING , MATHEMATICS)  - 

-Η γνώση χειρισμού Η/Υ. 

-Προϋπηρεσία  στο  ίδιο αντικείμενο  

-Θα ληφθεί υπόψη  η εθελοντική εργασία στην υποστήριξη 

ωφελούμενων του ΤΕΒΑ (AΠΟΡΟΙ ΜΕΛΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ )  

 

 

 
Οι εργασίες  θα εκτελούνται  σύμφωνα με τις οδηγίες , τις εντολές , την εποπτεία των 

υπηρεσιών του Δήμου  και είναι οι εξής: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ    ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ   

Υλοποίηση της δράσης Κοινωνικό Φροντιστήριο  για την ενισχυτική εξωσχολική ενισχυτική 

διδασκαλία  – στήριξη μαθητών Γυμνασίου , Λυκείου ,Ρομά   στα  Μαθηματικά , Φυσική και 

Προγραμματισμό Η/ Υ, κατά τις απογευματινές ώρες , στο πλαίσιο  εφαρμογής 

υποστηρικτικών συνοδευτικών μέτρων , μέλη ευπαθών οικογενειών , ωφελούμενων του 

προγράμματος ΤΕΒΑ. 



Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Κοινότητας και του 

Παραρτήματος ΡΟΜΑ , σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο.  

Η αμοιβή του εκπαιδευτικού  όπως και τα έξοδα λειτουργίας του εν λόγω προγράμματος θα 

βαρύνουν εξ ολοκλήρου   το ΤΕΒΑ. 

Θα  τηρείται ημερολόγιο πρόγραμμα και παρουσιολόγιο ωφελουμένων μαθητών, από τον 

εκπαιδευτικό. 

Η διαδικασία θα ελέγχεται για την ορθή εκτέλεσή της  από την υπεύθυνη υλοποίησης των 

ΣΥΥ ,   κοινωνικό λειτουργό στέλεχος  του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας και 

Πολιτισμού του Δήμου  Ορεστιάδας.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση με  βιογραφικό σημείωμα, να 

έχουν τα  γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου 

μέρους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-17   Ν. 3584/07 όπως ισχύουν τα οποία 

με υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνει ότι πληρούνται. 

Επίσης πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

16-17  Ν. 3584/07 όπως ισχύουν. 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά 

θα κατατίθενται μέχρι   και την   6.10.2021  και ώρα 15:00μμ  στo γραφείo Δημάρχου  

Β.Κων/νου  9-11 ΤΚ 68200 (τηλ. 2552350302,301) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 
 

 
 

                                                                        Ο    ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
     

                                                                                                                                              

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΜΑΥΡΙΔΗΣ                                 


