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           Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 Πρόσληψη ̟ροσω̟ικού με ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ (4μηνη) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου – για τις ανάγκες τις αντι̟υρικής ̟εριόδου. 

 

 

 O Δήμος Σαρωνικού, ύστερα α̟ό την υ̟’ αριθμ. 86/2019 α̟όφαση του Δ.Σ. 

(ΑΔΑ: 66ΔΡΩ1Ξ&Υ5Ν), και έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθμ. 116 του Ν. 4555/2018, 

ανακοινώνει ότι θα ̟ροσλάβει ̟ροσω̟ικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δώδεκα  (18) ατόμων, για την αντιμετώ̟ιση 

κατε̟ειγουσών ε̟οχικών και ̟ρόσκαιρων αναγκών της υ̟ηρεσίας  της Πολιτικής 

Προστασίας&Πυρο̟ροστασίας (καθαρισμός&α̟οψίλωση κοινόχρηστων χώρων)  και 

συγκεκριμένα  για το διάστημα μέχρι την λήξη της αντι̟υρικής ̟εριόδου (άρθ. 116 υου ν. 

4547/2018) ( ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 19149/08.06.2016, ). 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
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1. Δεν α̟αιτούνται ειδικά τυ̟ικά ̟ροσόντα 
(άρθρο 5 ̟αρ. 2 του Ν.2527/1997). 
2. Να ̟ληρούν τα γενικά ̟ροσόντα διορισμού 
̟ου ̟ροβλέ̟ονται για τους μόνιμους 
υ̟αλλήλους του άρθρου 169 ̟αρ. 2 του 
Ν.3584/07 

ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) 
ΜΗΝΩΝ 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλουν υ̟οχρεωτικώς τα 

εξής δικαιολογητικά : 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής 

̟ροσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του 

διαβατηρίου ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του 

ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. 

Αν α̟ό τα ̟αρα̟άνω δεν ̟ροκύ̟τει η ημερομηνία γέννησης ̟ρέ̟ει να ̟ροσκομισθεί 

και ̟ιστο̟οιητικό γέννησης. 

2. Πιστο̟οιητικό οικογενειακής κατάστασης . 

3. Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν υ̟άρχει κώλυμα κατά το άρθρο 

169 του ν. 3584/2007 α) ότι δεν ξε̟ερνά το 65ο έτος της ηλικίας β) ότι έχουν 

την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα ̟ου τους ε̟ιτρέ̟ει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσης ̟ου ε̟ιλέγουν και γ) ότι δεν έχουν καταδικασθεί για 

κακούργημα και σε ο̟οιαδή̟οτε ̟οινή για κλο̟ή υ̟εξαίρεση (κοινή ή στην 

υ̟ηρεσία) α̟άτη, εκβίαση, ̟λαστογραφία, α̟ιστία δικηγόρου, δωροδοκία, 

κατα̟ίεση, α̟ιστία ̟ερί την υ̟ηρεσία, ̟αράβαση καθήκοντος καθ’ υ̟οτρο̟ή, 

συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για ο̟οιοδή̟οτε έγκλημα κατά της γενετήσιας 

ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής δ) ότι δεν είναι 

υ̟όδικοι και δεν έχουν ̟αρα̟εμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 

̟λημμέλημα της ̟ροηγούμενης ̟ερί̟τωσης, έστω και αν το αδίκημα ̟αραγράφηκε, 

ότι δεν έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα ̟ολιτικά τους δικαιώματα και για όσο 

χρόνο διαρκεί ή στέρηση αυτή ε) ότι δεν τελούν υ̟ό δικαστική συμ̟αράσταση.  

4. Βεβαίωση ανεργίας, εφόσον διαθέτουν. 

5. Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην ο̟οία να δηλώνει ο υ̟οψήφιος αν 

τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες α̟ό το τέλος της α̟ασχόλησης για την ο̟οία 

̟ρόκειται να ̟ροσληφθεί και ̟ρος τα ̟ίσω έχει α̟ασχοληθεί σε δημόσια υ̟ηρεσία 

ή νομικό ̟ρόσω̟ο του άρθρου 14 ̟αρ.  1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα 

του ε̟οχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη ̟εριοδικών ή ̟ρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, 

̟ροκειμένου να κριθεί εάν υ̟άρχει κώλυμα ̟ρόσληψης. 
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 Οι ενδιαφερόμενοι μ̟ορούν να υ̟οβάλλουν αίτηση στο πρωτόκολλο του  Δήμου 

Σαρωνικού (Δ/νση Λ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, τηλ. 2299320320&1) κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες α̟ό 07:30 έως 15.00. 

 Οι ενδιαφερόμενοι θα υ̟οβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε 

̟ροθεσμία ΕΝΝΕΑ (9) ημερολογιακών ημερών α̟ό την ε̟ομένη της ανάρτησης της στον 

χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Σαρωνικού  δηλαδή μέχρι και 17/05/2019. 

 

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού  

 

 

Γεώργιος Β. Σωφρόνης  

ΑΔΑ: ΩΜΚΤΩ1Ξ-ΜΧ6


