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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ  13 / 12 / 2019 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ     Α.Π.:                 26762 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΝΟΗΣ 6 
             ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΗΛ:   22943 20525 
ΦΑΞ : 22940 93333 
 

 
              Α ν α κ ο ί ν ω σ η 

Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου διάρκειας  δύο μηνών. 

 
Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής, έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθ. 1 παρ. 2 εδαφ. ιε του Ν.3812/2009 Αναμόρφωση συστήματος 
προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 234/Α/2009) 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) όπως  τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/1999 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) 
4) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν.4071/2012 
5) Τις διατάξεις των άρθρων 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) όπως 

αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) 
6)  Τις διατάξεις του άρθρου 15 του  Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) 
7) Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α) Υποχρεωτικός έλεγχος 

Νομιμότητας- Αντικατάσταση του άρθρου 225 του Ν.3852/2010  
8) Την υπ’ αριθμ 313/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος περί 

πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  
διάρκειας δύο μηνών για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών  

9)  Τον ΟΕΥ τoυ Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012) 
 

     Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 
 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών  για την 
εξής κατά αριθμό ατόμων , ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη 
χρονική περίοδο ως κατωτέρω: 
 

Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική 
διάρκεια 

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 
      1 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, 
σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2 του Ν. 
2527/97  

 
Δύο (2) 
μήνες 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
(ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ) 

      1 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή 

μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων ομάδας Γ’  τάξης Γ΄ ή άδεια 
χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) 

Δύο (2) 
μήνες 
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ομάδας Α΄ ειδικότητας 2  του Π.Δ. 
113/2012 για τα Μ.Ε. 2.5 της 
κατάταξης του άρθρου 2 της 
υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5
.3.2013 απόφασης του αρμόδιου 
Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-
συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 
οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 
απόφαση του αρμοδίου Υπουργού 
(*), 

β)   Ισχύουσα επαγγελματική άδεια 
οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας, 

γ)   Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ) (**), 
δ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ 
ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' 
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ή 
Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών 
Επαγγελματικών Σχολών 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών 
μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή  
Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε 
τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος 

υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για 
την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η 
ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος 
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου 
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με 
συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η  θέση  δεν καλυφθεί  από 
υποψήφιο  με τα ανωτέρω προσόντα) 
 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή 

μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων ομάδας Γ’  τάξης 
Γ΄ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων 
έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄ 
ειδικότητας 2  του Π.Δ. 113/2012 
για τα Μ.Ε. 2.5 της κατάταξης του 
άρθρου 2 της 
υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)
/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου 
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Υφυπουργού, όπως 
τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με 
την υπ’ αριθ. 
οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 
απόφαση του αρμοδίου Υπουργού 
(*), 

β)     Ισχύουσα επαγγελματική άδεια 
οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας, 

γ)     Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ) (**), 
δ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, 

απολυτήριος τίτλος 
αναγνωρισμένης κατώτερης 
τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος  
σχολής της αλλοδαπής.  

         Γίνεται επίσης δεκτός 
οποιοσδήποτε τίτλος 
αναγνωρισμένης κατώτερης 
τεχνικής σχολής της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος 
υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας 
για την έκδοση της άδειας 
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια 
μηχανοδηγού- χειριστή 
χορηγήθηκε βάσει του 
συγκεκριμένου τίτλου είτε 
αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό 
και εμπειρίας.   

  
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον η  θέση  δεν καλυφθεί  από 
υποψήφιο  με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή 

μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων ομάδας Γ’  τάξης 
Γ΄ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων 
έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄ 
ειδικότητας 2  του Π.Δ. 113/2012 
για τα Μ.Ε. 2.5 της κατάταξης του 
άρθρου 2 της 
υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)
/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου 
Υφυπουργού, όπως 
τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με 
την υπ’ αριθ. οικ.71993/301/ 
Φ.113/3.7.2015 απόφαση του 
αρμοδίου Υπουργού (*), 

β)     Ισχύουσα επαγγελματική άδεια 
οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας, 

γ)     Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ) (**), 
δ)   Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
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(δηλ. απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που 
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 
1980 απολυτήριο Δημοτικού 
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 μηχανοδηγού-χειριστή (*). 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον η  θέση  δεν καλυφθεί  από 
υποψήφιο  με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή 

μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων ομάδας Γ’  τάξης 
Γ΄ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων 
έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄ 
ειδικότητας 2  του Π.Δ. 113/2012 
για τα Μ.Ε. 2.5 της κατάταξης του 
άρθρου 2 της 
υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)
/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου 
Υφυπουργού, όπως 
τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με 
την υπ’ αριθ. οικ.71993/301/ 
Φ.113/3.7.2015 απόφαση του 
αρμοδίου Υπουργού (*), 

β)     Ισχύουσα επαγγελματική άδεια 
οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας, 

γ)     Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ) (**), 
δ)  Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
(δηλ. απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που 
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 
1980 απολυτήριο Δημοτικού 
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 έξι  (6) μηνών, μετά 
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την απόκτηση της παραπάνω 
άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*). 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣEIΣ 
(*)   Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την 
οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 
113/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια 
δεν αναγράφεται η αρχική άδεια  και 
η ημεροχρονολογία 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. 

Για τα  θερμικά μηχανήματα  γίνονται 
δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών 
χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει 
του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 
6/12.01.1976/τ.Α’).  
  

(**) ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου Γ’ (C) κατηγορίας απαιτείται 
υποχρεωτικά η προσκόμιση του 
Πιστοποιητικού Επαγγελματικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ). 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
(σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά 
τα ανωτέρω άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου) 

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής 
του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται: 

είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης 
Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το 
οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας 
βρίσκεται η κατοικία του 
ενδιαφερομένου. 

είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της 
άδειας οδήγησης του κοινοτικού 
αριθμού «95» δίπλα σε μία ή 
περισσότερες εκ των κατηγοριών ή 
υποκατηγοριών που κατέχει ο 
υποψήφιος και απαιτούνται από την 
ανακοίνωση. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση 
αντικατάστασης άδειας, για την 
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ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων 
κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής 
του ζητούμενου από την ανακοίνωση 
Πιστοποιητικού Επαγγελματικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον 
προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της 
διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται 
δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας 
υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών 
και Επικοινωνιών στην οποία να 
αναφέρονται: 

 Το ονοματεπώνυμο και το 
όνομα πατρός του αιτούντος τη 
βεβαίωση 

 Ο αριθμός της άδειας οδήγησης 
την οποία κατέχει καθώς και η 
νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη) 

 Η κατηγορία ή υποκατηγορία 
ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και 
απαιτείται από την ανακοίνωση, 
καθώς και η ισχύς του (έναρξη - 
λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι 
η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία 
επανέκδοσής της, λόγω 
ενσωμάτωσης κατηγορίας ή 
υποκατηγορίας ΠΕΙ. 

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι 
πρέπει να προσκομίσουν 
οπωσδήποτε την απαιτούμενη από 
την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η 
υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών 
της οικείας Περιφερειακής Ενότητας δεν 
έχει προχωρήσει στη συγκρότηση 
επιτροπής για τις εξετάσεις του 
ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο 
υποψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός 
για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της 
συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει να 
προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό 
έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο 
οποίο να αναφέρεται η αδυναμία 
έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού 
εξ’ αφορμής της μη συγκρότησης της εν 
λόγω επιτροπής. 

 

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, 
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όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της 
αρχικής κτήσης, της κατά την 
ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά 
μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή 
τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι 
υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική 
βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας 
Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

 

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας 
υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση 
αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των 
αρχείων της, αρκεί : 

 η προσκόμιση της βεβαίωσης 
της υπηρεσίας αυτής στην οποία 
να αναφέρεται ο λόγος 
αδυναμίας καθώς και 

 η προσκόμιση Υπεύθυνης 
Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του 
ν.1599/1986 του υποψηφίου 
στην οποία να δηλώνει την 
ακριβή ημερομηνία αρχικής 
κτήσης της κατηγορίας 
επαγγελματικής άδειας 
οδήγησης που ζητείται από την 
ανακοίνωση. 

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι 
κάτοχοι επαγγελματικής άδειας 
οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν 
δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν 
βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας 
«περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της 
άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις 
επαγγελματικές άδειες οδήγησης 
ημεδαπής». 

  
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 
ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί  το 65ο έτος της ηλικίας 
τους. 

      (ΑΡΘΡ. 21 ΠΑΡ. 6 Ν 2190-1994). 
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους 

επιτρέπει της εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που 
επιλέγουν. 

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα 
(ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση), με επιφύλαξη 
της επόμενης εξαίρεσης 
Σημείωση :  Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 
παρ. 1 του Συντάγματος, Διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής. 
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     Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων θα καθοριστεί με το χρόνο ανεργίας τους και την 
οικογενειακή τους κατάσταση (αριθμός τέκνων). 
Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής 
δικαιολογητικά :    
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου 
είναι γραμμένοι. 
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του 
Υπαλληλικού Κώδικα : α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί  για κακούργημα και σε οποιαδήποτε 
κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, 
δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ 
υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν 
έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της 
προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω 
καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι 
δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. 
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως 
προηγούμενο δωδεκάμηνο, υπολογιζόμενο με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την 
οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω (σύμφωνα με το τέταρτο 
εδάφιο της παρ.2 του άρ. 21 του Ν.2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του 
άρθρου 5 του Ν. 2527/1997, και στη συνέχεια από την παρ. 12 α του άρθρου 20 του Ν. 
2738/1999 (ΦΕΚ 180/09.09.1999 τεύχος Α'), έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή 
νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού 
υπαλλήλου ή για  κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που 
έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή 
χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).  
5. Για την απόδειξη του κριτηρίου της ανεργίας απαιτείται αποκλειστικά και μόνο σχετική 
βεβαίωση ΟΑΕΔ που είναι αρμόδιος προς τούτο ( η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν θα 
απέχει περισσότερο από <5> εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων).  
Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο Διαύγεια και στο χώρο των 
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαραθώνος στην οποία εδρεύει η 
υπηρεσία, συντασσομένου κατ’ άρθρο 21 παράγραφος 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) 
πρακτικού ανάρτησης. 
Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δημοτικό Κατάστημα Μαραθώνα, οδός 
Οινόης 6 Τ.Κ. 190 07  Μαραθώνας καθώς και στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης, οδός Λ. 
Μαραθώνος 104 ΤΚ 19005 Νέα Μάκρη αρμόδιες κα Σαφρά Μαρία & κα Τσιέρη Παρασκευή, 
εντός προθεσμίας έξι (6) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της 
στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού  καταστήματος. 
 
 
                                             Ο Δήμαρχος 
 
                                                                                                                   
                                                                                                     ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ 
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