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                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Μαρωνείας -Σαπών  έχοντας υπόψη:

1.Το άρθρο 212 του Ν. 3584/07 σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για
την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από
σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές, καθώς και σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψεως
προληπτικών μέτρων ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας.
2.Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την
επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη έκτακτης ανάγκης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
επόμενης παραγράφου, ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης ή σύναψη νέας σύμβασης ή 
μετατροπή αυτής σε σύμβαση αορίστου χρόνου απαγορεύονται.
3.Αν βασίμως εκτιμάται ότι οι ανάγκες που προέκυψαν κατά τα ανωτέρω θα συνεχισθούν και πέραν 
του οκταμήνου, η αρμόδια αρχή κινεί εγκαίρως, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριάντα (30) 
ημέρες πριν από τη λήξη του οκταμήνου, τη διαδικασία νέων προσλήψεων με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τηρουμένων αυστηρά των διατάξεων του άρθρου 21 (παρ. 8-15) 
του Ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, για αριθμό και διάρκεια που εγκρίνει ο Γενικός Γραμματέας της 
οικείας Περιφέρειας. Στους πίνακες, που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό, μπορεί να 
περιληφθούν και απασχοληθέντες με σύμβαση της προηγούμενης παραγράφου
4.Το Α.Σ.Ε.Π. ασκεί τον κατά την παρ. 1β του άρθρου 8 του Ν. 2190/1994, όπωςισχύει, έλεγχο, τόσο 
ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης προσωπικού, όσοκαι ως προς την τήρηση των 
διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού. 5.Η πρόσληψη ενεργείται με πράξη του αρμόδιου προς 
διορισμό οργάνου, στην οποία ορίζεται το ονοματεπώνυμο του προσλαμβανομένου το είδος της 
εργασίας και ο χρόνος διάρκειας αυτής εντός του χρονικού ορίου της παρ. 2, και δεν υπάγεται στη 
διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει».
5.Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 όπως αντικαταστάθηκαν
και ισχύουν με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν. 3812/2009.
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6.Τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 σύμφωνα με τις οποίες
«για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου προσωπικού, προσωπικού μεσχέση 
εργασίας Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού με θητεία, με».σύμβαση 
ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής στους φορείςτης παρ. 1 του 
άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28τ.Α΄ ) απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006…Από 
την προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 εξαιρείται επίσης η πρόσληψη προσωπικού με διάρκεια 
σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τα άρθρα 
20 του Ν.2190/1994 και 212 του Ν.3584/2007
7.Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 προσωπικό για απρόβλεπτες και
επείγουσες ανάγκες
8.Τις αριθ.  8901/19-12-2019, 4430/25-06-2020, 200/08-01-2021 και 5142/01-07-2021 Αποφάσεις του
Γενικού  Γραμματέα  Πολιτικής  Προστασίας,  με  τις  οποίες  παρατάθηκε  η  κήρυξη  σε  κατάσταση
Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Μαρωνείας και Σαπών του Δήμου
Μαρωνείας-Σαπών, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης
των  συνεπειών  (έντονες  βροχοπτώσεις  και  πλημμύρες)  που  εκδηλώθηκαν  στις  10-07-2019  στις
παραπάνω περιοχές, δεν έχει ολοκληρωθεί, με την τελευταία παράταση να ισχύει για έξι (6) μήνες, ήτοι
έως και 22-01-2022.   
9.Την αρ.105/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με θέμα την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών,Το γεγονός ότι
για να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών και την διαχείριση των
συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 10-07-2019 σε
αντλιοστάσια στους οικισμούς Σάπες, Κρωβύλη, Εργάνη, Ίσαλο, Σαλμώνη , Αετόλοφο, Έβρενο και
Κίζαρι,στις  γεωτρήσεις  στους  οικισμούς  Πρωτάτο,  Τσιφλίκι,  Σάπες  και  Λοφάριο  και  στις
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των Δημοτικών καταστημάτων Σαπών, Ξυλαγανής και Μαρώνειας, του
Πολύκεντρου  Σαπών  και  του  Πολιτιστικού  Κέντρου  Ξυλαγανής  και  όπου  αλλού  απαιτείται  λόγω
έλλειψης  ΔΕ  Τεχνίτη  Ηλεκτρολόγου  και  της  λήξης  των συμβάσεων  της  Κοινωφελούς  Εργασίας,  η
πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού είναι επιβεβλημένη και απολύτως απαραίτητη.

                                                     

                                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  διάρκειας τεσσάρων (4)
μηνών, της εξής ειδικότητας, όπως αποτυπώνεται στο κατωτέρω πίνακα:
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Ειδικότητα Τυπικά Προσόντα Αριθμός Χρονική
διάρκεια

ΔΕ  Τεχνίτη  Τεχνιτών
Ηλεκτρολόγων

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:   
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη
Γ’ Ειδικότητας ή Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη
Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας του Π.Δ. 108/13
όπως ισχύει. β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτ-
λος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευ-
τηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πο-
λυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματι-
κού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών
Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών
μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή 
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότη-
τας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος
 ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μο-
νάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋ-
πόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της
αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσί-
ας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε
αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ      Α’      ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι 
θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα
 ανωτέρω προσόντα) 
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτε-
χνίτη Γ’ Ειδικότητας ή Βεβαίωση Αναγγελίας
Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας του 
Π.Δ. 108/13 όπως ισχύει. β) Ο ομώνυμος ή αντί-
στοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισό-
τιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδα-
πής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος
αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση
ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδι-
ας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η
ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγή-
θηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτό-
τελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι
θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα
 ανωτέρω προσόντα) 
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη
Γ’ Ειδικότητας ή Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη
Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας του Π.Δ. 108/13
όπως ισχύει. β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοι-
τήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού 

1 4 μήνες 
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σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970
ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής
ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,
μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας
άσκησης επαγγέλματος . 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι 
θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα
 ανωτέρω προσόντα)
 α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη
Γ’ Ειδικότητας ή Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη
Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας του Π.Δ. 108/13
όπως ισχύει. β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοι-
τήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού
σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κα-
τώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970
 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
 Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής
ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών,
μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας
άσκησης επαγγέλματος .
 *ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Υποψήφιοι που κατείχαν
άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.Δ.
108/2013, εφόσον στη βεβαίωση αναγγελίας δεν 
αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολο-
γία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν
σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την
οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η
εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να 
προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της 
εμπειρίας.    

 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. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της 
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αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού. 
3. Υπεύθυνη δήλωση 
4. 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 Δευτέρα  19/07/2021 έως και
την Τρίτη 20/07/2021 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

ΣΕΛΗΜ ΓΚΙΟΚΧΑΝ
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