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                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Μαρωνείας -Σαπών  έχοντας υπόψη:

1.Με τις διατάξεις του άρθρου 206 και 207 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα, παρέχεται η δυνατότητα στους Δήμους να προσλαμβάνουν προσωπικό με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μηνών, με διαδικασίες
απλουστευμένες,  αποκλειστικά και  μόνο για  την  αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή
πρόσκαιρων αναγκών που μπορεί  να προκύψουν και  προκειμένου  να εξυπηρετήσουν  την
άμεση αντιμετώπισή τους από τους Δήμους . 
2.Τις διατάξεις της παρ.3.ii  του άρθρου 186 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/τ.Α/30.10.2019) με τις οποίες
ορίζεται ότι η εξαίρεση των συγκεκριμένων προσλήψεων από την έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 παραμένει.
3.Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες

4.Προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες και κατεπείγουσες ανάγκες του  Αυτοτελούς Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας που προέκυψαν από τη λήξη
των συμβάσεων της Κοινωφελούς Εργασίας και της υποστελέχωσης του εν λόγω τμήματος
από  προσωπικό,  είναι  απαραίτητο  να  προσληφθεί   ένα   (1)  άτομο  ως  ΥΕ  Εργατών
Καθαριότητας με δίμηνη σύμβαση που θα απασχοληθεί σε εργασίες καθαρισμού φρεατίων,
απομάκρυνσης φερτών υλικών κλπ. 
6.Την αρ.100/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με θέμα την Έγκριση πρόσληψης
προσωπικού  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2)
μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών .
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                                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη ενός  (1)  ατόμου με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου
διάρκειας δύο (2) μηνών, της εξής ειδικότητας, όπως αποτυπώνεται στο κατωτέρω πίνακα:

Ειδικότητα Τυπικά Προσόντα Αριθμ
ός

Χρονική
διάρκεια

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα 
σύμφωνα με την παρ.2 άρθρο 5 του Ν2527/1997

1 2 μήνες 

 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα 
διορισμού κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων (Ν.3584/2007), (δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για 
εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν 
την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων 
των ανωτέρω θέσεων. 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής 
δικαιολογητικά: 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 
2. Υπεύθυνη δήλωση 
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Λόγω του κατεπείγοντος, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο 
email dimitriadisa@0873.syzefxis.gov.gr  την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση, τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης καθώς και τα προβλεπόμενα, 
κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών, δηλαδή από την 
Παρασκευή 16/07/2021 έως και την Δευτέρα 19/07/2021 και ώρα 14:00. Όσοι επιθυμούν 
να καταθέσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους με αυτοπρόσωπη παρουσία στο 
Γραφείο Προσωπικού του Δήμου, αυτό θα γίνεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Να αναρτηθεί στο πρόγραμμα: ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου,  
και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

  
  Ο Αντιδήμαρχος Δ.ΟΙ.Π.Δ.Η.Δ

Μαρωνείας – Σαπών
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