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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΚΗΣΗΣ 
ΤΜ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Δ/νση: Αθηνών & Ρήγα Φεραίου    
            Καλύβια 190 10     
Τηλ.: 2299320320, 321 
Φαξ: 2299320319 
 Καλύβια, 17/02/2021 

 Αριθμ. Πρωτ.: 2399 

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. 10/2021 α̟όφαση της Οικονομικής Ε̟ιτρο̟ής, με την ο̟οία α̟οφασίζεται η 
αναγκαιότητα ̟ρόσληψης τριών (3) ατόμων για την αντιμετώ̟ιση κατε̟ειγουσών αναγκών 
λειτουργίας του Δήμου Σαρωνικού, λόγω GOVID-19, με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου διάρκειας έως 05/07/2021 (ΑΔΑ: 6Ι7ΓΩ1Ξ-ΝΧΡ). 
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. Τις διατάξεις της ̟αρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ214/6-11-2020), 
«Διατάξεις για αντιμετώ̟ιση του κορωναιού Covid-19 α̟ό τους οργανισμούς Το̟ικής 
Αυτοδιοίκησης ΟΤΑ», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε με το άρθρο 175 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 
256/23.12.2020) και ισχύει. 
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας του Δήμου Σαρωνικού (ΦΕΚ 4224/Β/28-12-2016). 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

Την ̟ρόσληψη έκτακτου ̟ροσω̟ικού και συγκεκριμένα τριών (3) ατόμων, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 5/7/2021, για την αντιμετώ̟ιση του ιού 
COVID-19 ως κατωτέρω : 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 3 

α) Ο̟οιοδή̟οτε ̟τυχίο ή δί̟λωμα ή α̟ολυτήριος 
τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκ̟αίδευσης της ημεδα̟ής ή άλλος ισότιμος της 
αλλοδα̟ής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και  
β) Να ̟ληρούν τα γενικά ̟ροσόντα διορισμού ̟ου 
̟ροβλέ̟ονται για τους μόνιμους υ̟αλλήλους του 
άρθρου 169 ̟αρ. 2 του Ν.3584/07 
 

ΕΩΣ ΟΚΤΩ (8) 
ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 
5/7/2021 

 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ή ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ 

ΑΛΛΟΔΑΠΗ 
Εάν ο τίτλος έχει α̟οκτηθεί στην αλλοδα̟ή α̟αιτείται: 
Πράξη αναγνώρισης α̟ό το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία 
του τίτλου ή ̟ιστο̟οιητικό αναγνώρισης α̟ό τον Διε̟ιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ̟ερί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας . 
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου α̟ό την ̟ράξη ή το ̟ιστο̟οιητικό αναγνώρισης δεν ̟ροκύ̟τει το γνωστικό 
αντικείμενο, α̟αιτείται βεβαίωση α̟ό το Εκ̟αιδευτικό Ίδρυμα ̟ου χορήγησε τον τίτλο, η ο̟οία 
να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και ε̟ίσημη μετάφρασή της. 
 
Τίτλοι, ̟ιστο̟οιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδα̟ής ̟ρέ̟ει α̟αραιτήτως να συνοδεύονται α̟ό 
ε̟ίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τα ανωτέρω γίνονται υ̟οχρεωτικά α̟οδεκτά σε 
ευκρινή φωτοαντίγραφα α̟ό αντίγραφα εγγράφων ̟ου έχουν εκδοθεί α̟ό αλλοδα̟ές αρχές και 
έχουν ε̟ικυρωθεί α̟ό δικηγόρο. Γίνονται υ̟οχρεωτικά α̟οδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα α̟ό 
αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα ο̟οία έχουν ε̟ικυρωθεί α̟ό δικηγόρο. Η ε̟ίσημη μετάφρασή 
τους γίνεται α̟ό αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υ̟ουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το 
Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή α̟ό δικηγόρο ή α̟ό άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει 
του ν.148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 
36 ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων ̟ου 
γίνονται α̟ό δικηγόρο μετά την 27.09.2013, γίνονται δεκτές, εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι 
ο ίδιος έχει ε̟αρκή γνώση της γλώσσας α̟ό και ̟ρος την ο̟οία μετέφρασε.  
 
Δημόσια έγγραφα της ημεδα̟ής υ̟οβάλλονται και γίνονται υ̟οχρεωτικά α̟οδεκτά σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των ̟ρωτοτύ̟ων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.  
 
Ιδιωτικά έγγραφα της ημεδα̟ής υ̟οβάλλονται και γίνονται υ̟οχρεωτικά α̟οδεκτά σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα α̟ό αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα ο̟οία έχουν ε̟ικυρωθεί α̟ό δικηγόρο 
καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα α̟ό τα ̟ρωτότυ̟α όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 
θεώρηση α̟ό υ̟ηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 
 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 
Ε̟ειδή το ̟ροσω̟ικό αυτό ̟ου θα ̟ροσληφθεί, θα χρησιμο̟οιηθεί για την κάλυψη των 
κατε̟ειγουσών αναγκών στις υ̟ηρεσίες, Καθαριότητας, Διοικητικές και Κοινωνικές, ̟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 65 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. 
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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 αίτησή τους ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλουν ̟έραν των ̟ροβλε̟όμενων 
τυ̟ικών ̟ροσόντων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στον (Πίνακα Α), και τα συμ̟ληρωματικά δικαιολογητικά 

 
 
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1. Τα ̟ροσόντα ̟ου ̟ροβλέ̟ονται για κάθε θέση στον ΠΙΝΑΚΑ Α, ό̟ως αυτά ̟εριγράφονται. 
2. Υ̟εύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην ο̟οία θα δηλώνεται ότι ̟ληρούν τα γενικά 

̟ροσόντα διορισμού ̟ου ̟ροβλέ̟ονται για τους μονίμους υ̟αλλήλους του ̟ρώτου μέρους 
του ν. 3584/2007, σύμφωνα με τις διατάξεις της ̟αρ. 2, του άρθρου 169 του ν. 
3584/2007. 
 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. 
2. Πιστο̟οιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 
3. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης – ΑΜΚΑ 
4. Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου – ̟ρώην ΙΚΑ. 
5. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου – ΑΦΜ 
6. Αντίγραφο αριθμού τρα̟εζικού λογαριασμού IBAN, ό̟ου ο ενδιαφερόμενος να 

εμφανίζεται ως ̟ρώτος δικαιούχος. 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

 Οι ενδιαφερόμενοι μ̟ορούν να υ̟οβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά 
α̟οκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στα email: protokolods@kalivia.gr. 
 Η ̟ροθεσμία υ̟οβολής αιτήσεων αρχίζει στις 18/02/2021 και λήγει την 19/02/2021.  
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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