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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 για πρόσληψη προσωπικού για 

κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες όπως αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 
116 του Ν.4574/2018 

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 όπως αυτές έχουν 
τροποποιηθεί με τις διατάξεις της περ. ιε της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 
3812/2009και το άρθρο  14 του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με το άρθρο 20 του Ν.2738/99 

3. Τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 9 του Ν. 4057/12 όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/12, 

4. Την υπ’ αριθμ.66/2019 ( ΑΔΑ : ΩΞΓΒΩΛΑ-9Ψ4) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 
σχετικά με την έγκριση προσλήψεων προσωπικού με  4μηνες συμβάσεις 

5. Την Εγκύκλιο 14/2019 του ΥΠΕΣ με ΑΠ 24722/3.4.2019 όπου  οι προσλήψεις 
προσωπικού ΙΔΟΧ για τον τομέα της πυρασφάλειας εξαιρούνται από την 
απαγόρευση  κατά το χρονικό διάστημα των αυτοδιοικητικών  εκλογών 

6. Την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων για την αντιμετώπιση 
των αναγκών του Δήμου στην Πυροπροστασία καθώς και τις εργασίες  αποψίλωσης, 
καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων, δρόμων που οδηγούν σε δασικές περιοχές προς 
αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς. 
                                          Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
4μηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων 
αναγκών του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας κατά αριθμό και ειδικότητα: 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

ΔΗΜΟΣ   ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΥΕ   ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΜΗΝΕΣ 30 

    

  ΣΥΝΟΛΟ 30 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΩΝ 
Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα πρόσληψης 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
Οι υποψήφιοι πρέπει: 
- 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.3584/07 

ΑΔΑ: 63ΘΒΩΛΑ-ΛΙ0



 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν, πλέον των 
τυπικών προσόντων όπου απαιτείται, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 
-Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο 
πρώτο μέρος του Ν.3584/07 (χορηγείται από την υπηρεσία) 
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
-Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου 
(χορηγείται από την υπηρεσία) 
-Υπεύθυνη δήλωση προϋπηρεσίας αν υπάρχει  

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
   Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο 
Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, από 30.5.2019 έως και  5.6.2019 
  Η παρούσα να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου.   
 
 

 
                                                                               Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

                                                                                ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
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