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            Καλύβια 190 10     
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Email: evangelia.nanou@kalivia.gr 
 Καλύβια, 08/09/2020 

 Αριθμ. Πρωτ.: 13574 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

Έχοντας υ̟όψη: 
 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Α̟οκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), ό̟ως έχουν 
τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύουν. 
2. Τις διατάξεις της ̟αρ. 2 του άρθρου 24 της α̟ό 14.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/Α΄/14-
03-20) και την υ̟' αριθ. 23/17-03-20 εγκύκλιο του Υ̟ουργείου Εσωτερικών. 
3. Την υ̟΄αριθμ. 197/2020 α̟όφαση της Οικονομικής Ε̟ιτρο̟ής, με την ο̟οία 
α̟οφασίζεται η αναγκαιότητα ̟ρόσληψης ενός (1) ατόμου για την αντιμετώ̟ιση 
κατε̟ειγουσών αναγκών λειτουργίας του Δήμου Σαρωνικού, λόγω GOVID-19, για τη 
μέριμνα αδέσ̟οτων ζώων (τροφοδοσία ταϊστρών, καθαριότητα κλ̟) , με Σύμβαση 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας για τέσσερις (4) μήνες (ΑΔΑ: Ψ415ΩΤΞ-
0Θ1). 
4. Το εδάφιο β’ της ̟αρ. 1 του άρθρου 37 της α̟ό 20.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/τεύχος 
Β’/20.03.2020) το ο̟οίο ̟ροστέθηκε στην ̟αρ. 2 του άρθρου 24 της α̟ό 14.03.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σύμφωνα με το ο̟οίο το ̟ροσω̟ικό το ο̟οίο 
̟ροσλαμβάνεται για την αντιμετώ̟ιση του κορωνοϊού με 4μηνη α̟ασχόληση, εξαιρείται 
α̟ό τη δυνατότητα λήψης άδειας ειδικού σκο̟ού του άρθρου 5 της α̟ό 11.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α 55). 
5. Το εδάφιο α’ της ̟αρ. 1 του άρθρου 37 της α̟ό 20.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/τεύχος 
Β’/20.03.2020) το ο̟οίο ̟ροστέθηκε στην ̟αρ. 2 του άρθρου 24 της α̟ό 14.03.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σύμφωνα με το ο̟οίο το ̟ροσω̟ικό το ο̟οίο 
̟ροσλαμβάνεται για την αντιμετώ̟ιση του κορωνοϊού με 4μηνη α̟ασχόληση, δεν 
υ̟όκειται στους χρονικούς ̟εριορισμούς των δώδεκα (12) μηνών ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην 
̟αρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υ̟αλλήλων 
(Ν. 3584/2007, ΦΕΚ 143/τ. Α’/2007) και της ̟ερ. ιε’ της ̟αρ. 2 του άρθρου 1 του 
Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ. Α’/2009), καθώς και στον χρονικό ̟εριορισμό των τριών 
(3) μηνών ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην ̟αρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/ 
τ. Α’/2004). 
5. Το υ̟’ αριθμ. 45201/17-7-2020 έγγραφο του Υ̟ουργείου Εσωτερικών. 
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας του Δήμου Σαρωνικού (ΦΕΚ 4224/Β/28-12-
2016). 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

Την ̟ρόσληψη έκτακτου ̟ροσω̟ικού και συγκεκριμένα ενός (1) ατόμου, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι τέσσερις (4) μήνες, για την 
αντιμετώ̟ιση του ιού COVID-19 ως κατωτέρω : 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

    

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1 

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 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
ΜΗΝΕΣ 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 
Ε̟ειδή το ̟ροσω̟ικό αυτό ̟ου θα ̟ροσληφθεί, θα χρησιμο̟οιηθεί για την κάλυψη των 
κατε̟ειγουσών αναγκών στην καθαριότητα, ̟ροκειμένου να αντιμετω̟ιστεί η έκτακτη 
κατάσταση για τη μη διάδοση του ιού COVID-19, θα ̟ρέ̟ει κατ΄εξαιρεση να ̟ληρούν τα 
κατωτέρω:  
 

1 Οι υ̟οψήφιοι ̟ρέ̟ει να έχουν ηλικία 20 έως 60 ετών και να μην ανήκουν στις 
ευ̟αθείς ή στις ομάδες αυξημένου κινδύνου. 
2. Να δηλώσουν με υ̟εύθυνη δήλωση ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα 
̟ου τους ε̟ιτρέ̟ει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως ̟ου ε̟ιλέγουν. 
3. Να μην έχουν α̟ολυθεί α̟ό το δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ του δημοσίου τομέα για 
̟ειθαρχικούς λόγους. 
4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υ̟αλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υ̟οδικία, 
δικαστική συμ̟αράσταση), με την ε̟ιφύλαξη της ε̟όμενης εξαίρεσης. 
Εξαίρεση: Οι υ̟οψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου ̟ροσω̟ικού υ̟ό την 
̟ροϋ̟όθεση ότι έχουν εκτίσει την ̟οινή ή τα μέτρα ασφαλείας ̟ου τους έχουν ε̟ιβληθεί 
έχουν αρθεί ή έχουν α̟ολυθεί υ̟ό όρο. 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλουν υ̟οχρεωτικώς τα εξής 
δικαιολογητικά: 
 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής 
̟ροσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων 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. Πιστο̟οιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υ̟οψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια). 
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4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας α̟ό το Δήμο ή εντο̟ιότητας ή ο̟οιοδή̟οτε άλλο νόμιμο 
έγγραφο για την α̟όδειξη της μόνιμης κατοικίας (μισθωτήριο κ.α.). 
5. Βεβαίωση α̟ογραφής α̟ό το Ι.Κ.Α., ή υ̟εύθυνη δήλωση ̟ερί μη ασφάλισης σε 
ο̟οιοδή̟οτε ασφαλιστικό φορέα ή ο̟οιοδή̟οτε ε̟ίσημο έγγραφο α̟ό το ο̟οίο να 
̟ροκύ̟τει ο ̟ροσω̟ικός αριθμός φορολογικού μητρώου του υ̟οψηφίου (Α.Φ.Μ.), ο Α.Μ. 
(Αριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α) και ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης(Α.Μ.Κ.Α.). 
6. Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν υ̟άρχει κώλυμα κατά το άρθρο 169 
του ν. 3584/2007 α) ότι δεν ξε̟ερνά το 60ο έτος της ηλικίας β) ότι έχουν την υγεία και 
τη φυσική καταλληλόλητα ̟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. 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

 Οι ενδιαφερόμενοι μ̟ορούν να υ̟οβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα 
δικαιολογητικά α̟οκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στα email: 
info@saronikoscity.gr. 
 Η ̟ροθεσμία υ̟οβολής αιτήσεων θα γίνει μόνο την Τετάρτη 9/09/2020.  
Οι αιτήσεις ̟ου δεν θα συνοδεύονται με τα α̟αραίτητα δικαιολογητικά, δεν θα 
λαμβάνονται υ̟όψη. 
Η ̟αρούσα, αναρτάται στη Διαύγεια, στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Σαρωνικού μαζί με τα ε̟ισυνα̟τόμενα έντυ̟α (www.saronikoscity.gr).  

 
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού  

 
 
 

Πέτρος Ι. Φιλί̟̟ου  
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