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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Σάμη,  25  Αυγούστου  2021 

 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                            Αριθ. Πρωτ.: 7053 

       ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Ταχ. Δ/νση: Ιωάννου Μεταξά 27 

Σάμη – 28080 

Τηλ: 2674360506 

Email: prosopiko@sami.gov.gr 

 

                  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η      

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ  (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ 

ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. 

 

                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΑΜΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  206  του Ν. 3584/2007 για πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες 

εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες σε συνδυασμό με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν.4325/2015. 

3. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  20  του  Ν.2190/1994 «Σύσταση  Ανεξάρτητης Αρχής για την επιλογή 

προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης » (ΦΕΚ 28 τΆ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

με το άρθρο 36 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6 Α΄). 

4. Τον ΟΕΥ του Δήμου Σάμης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1986/Β΄/14-5-2021, όπως ισχύει. 

5. Την αριθ. 228/12-8-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σάμης (ΑΔΑ:6ΤΣΘ46ΜΓ3Ι-ΛΩΜ) 

με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη  πέντε ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ προσωπικού διάρκειας δύο 

μηνών για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λειτουργίας παραλίας Μύρτου. 

6. Την αριθ. 146330/25-8-2021 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου Δυτ. Ελλάδας 

και Ιονίου (ΑΔΑ: 6ΥΦΧΟΡ1Φ-1ΡΙ) με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής. 

 

                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

  

Την πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικά  πέντε (5)  ατόμων  για την 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών  εποχικών αναγκών για τη λειτουργία της παραλίας Μύρτου, χρονικής διάρκειας  

δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 
 

 
 

A/A 
 

Τόπος Απασχόλησης 
 

Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

 

101 
 
      Δήμος  Σάμης 
     Παραλία Μύρτου 

 

            YE Εργατών    
          Καθαριότητας 

 

  Δύο (2) μηνών 
       2 

    
 

      102 
 

       Δήμος  Σάμης 

      Παραλία Μύρτου 

      

           ΔΕ Διοικητικών 
 

  Δύο (2) μηνών 
       3 

                                                      Α. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
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101 
Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα ( παρ.2 άρθρο 5 του Ν.2527/97),ΦΕΚ 206/Α΄/8-10-1997. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή  
Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από 
ειδικότητα, ή  
Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε 
ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή  
- Απολυτήριος τίτλος: 
- Ενιαίου Λυκείου ή  
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή 
-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή  
- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή  άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής και επιπλέον 

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή  
Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από 
ειδικότητα, ή  
Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε 
ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή  
- Απολυτήριος τίτλος: 
- Ενιαίου Λυκείου ή  
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή 
-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή  

- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή  άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής 

                                                      

 

                Β.    ΓΕΝΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

-Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους  μέλους της Ε.Ε. 
- Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 
-Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της  
  θέσης που επιλέγουν. 
-Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική 

συμπαράσταση) του Ν.3584/2007. 
 

                    Γ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με το έντυπο  ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν, τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 

1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης προκειμένου για υποψηφίους που έχουν 
ανήλικα τέκνα. 
3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που 
συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε 
δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
4765/2021, με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου ή για κάλυψη παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, η όχι. 
Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία απασχόλησης και την ακριβή χρονική 
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διάρκεια απασχόλησης (έναρξη και λήξη). 
4.Πρόσφατη Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (Δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε 
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων). 

    
                Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

   Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την  ημέρα της ανάρτησης της παρούσας 
ανακοίνωσης στους Πίνακες Ανακοινώσεων των Δημοτικών καταστημάτων (Δημοτικών Ενοτήτων 
Σάμης, Ερίσου, Πυλάρου) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σάμης (sami.gov.gr), και λήγει την  27η 
Αυγούστου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 . 
    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν  την ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ και να την υποβάλλουν 
Ηλεκτρονικά  μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Email: prosopiko@sami.gov.gr  

   Το  έντυπο της ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το αναζητήσουν  στην ιστοσελίδα του    

   Δήμου Σάμης (sami.gov.gr), στα γραφεία του Δήμου στην Δ.Ε. Σάμης  και  στα γραφεία  των Δημοτικών 

Ενοτήτων Ερίσου και  Πυλάρου. 

  (Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2674360506, υπεύθυνος κ. Σπύρος Βαλλιανάτος). 

 

 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Η παρούσα  Ανακοίνωση να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου, στις Δημοτικές Ενότητες, 
στην ιστοσελίδα του Δήμου (sami.gov.gr),  και στο  πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

 
 

                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

                                                                      ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΝΙΑΣ-ΝΕΤΗΣ 

mailto:prosopiko@sami.gov.gr

