
[1] 
 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Μαντούδι, 07 Ιουνίου  2022 
     ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
           ΔΗΜΟΣ  
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ- ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ   Αριθμ. Πρωτ.: 4328 
Διεύθυνση Διοικητικών & 
Οικονομικών Υπηρεσιών  
Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  
& Διοικητικής Μέριμνας 
Ταχ. Δ/νση    : Μαντουδι Εύβοιας 
                       34004 ΜΑΝΤOΥΔΙ 
Πληροφορίες : Παλιάτσος Ιωάννης 
Τηλέφωνο      : 22273 50254 
e-mail        :paliatsos@0728.syzefxis.gov.gr. 
e-mail Δήμου: malian@malian.gov.gr 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του  άρθρου  206 του ν.3584/2007  
Διάρκειας (3) μηνών ( με δυνατότητα επέκτασης έως 4 

μήνες) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα για την κάλυψη 

αναγκών πυροπροστασίας. 
 

Ο Δήμαρχος 
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-

06-2007 περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών όπως ισχύουν. 
Ειδικότερα, στην παρ. 3 προβλέπεται ότι η εν λόγω περίπτωση δεν 
υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α΄). 
 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 2 εδάφιο ιε, του ν. 3812/2009 
(ΦΕΚ 234/Α΄/28-12-2009) όπου προβλέπεται ότι το προσωπικό 
που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών 
ή πρόσκαιρων αναγκών εξαιρείται από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ. 
 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ. 2, του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 
28/Α΄/1994) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις 
όμοιες της παρ. 12α, του άρθρου 20 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 
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180/Α/09-09-1999)  και τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 6, του ν. 
3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/06-08-2004). 
 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 116, παρ. 2 του ν. 4547/12.06.2018 
(ΦΕΚ 102/Α/12-06-2018). 
 

5. Την αριθμ. 101/24-05-2022 (ΑΔΑ: 4ΓΙΘΩΛ5-5ΗΘ) Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
 

6. Την αριθμ. πρωτ. 4320/07-06-2022 Βεβαίωση του Τμήματος 
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών περί ύπαρξης 
πιστώσεων στον Προϋπολογισμό έτους 2022. 

 
7. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2020 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) περί προσδιορισμού των 
αρμοδιοτήτων του  Δημάρχου. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ 
 

Την πρόσληψη  ΤΡΙΩΝ (3) ατόμων  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών 
αναγκών στα πλαίσια της κάλυψης αναγκών πυροπροστασίας ως 
εξής: 

 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
 
ΥΕ 
ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΕΣ 

 
ΤΡΕΙΣ 

(3) 

 
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά 
προσόντα σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 2, του άρθρου 
5 του ν. 2527/1997 

ΤΡΕΙΣ (3) 
ΜΗΝΕΣ  

(με 
δυνατότητα 
επέκτασης  

έως 4 
ΜΗΝΕΣ) 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 
1. Να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες χώρας – κράτους – μέλους της 

Ε.Ε. 
2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
3. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων 

της θέσης που επιλέγουν. 
4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού 

5. Να μην έχουν κώλυμα 12μηνης απασχόλησης, όπως αυτή ορίζεται 
στο άρθρο 21 του ν. 2190/1994 και το άρθρο 5 του ν. 2527/1997. 
Πιο συγκεκριμένα: 
 Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για 

κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, 
απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, 
παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υπότροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για 
οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
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 Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ 
άλλον νόμιμο χρόνο  (άρθρο 43 του ν. 4319/2013) για κακούργημα ή για 
πλημμέλημα της περ. α, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. 

 Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα  και για  
όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. 

 Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό 
επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές 
καταστάσεις. 

 Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου 
Νομικού Προσώπου του δημοσίου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής 
της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο 
λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου, αν δεν παρέλθει πενταετία 
από την απόλυση. 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ – 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλοντας επιπλέον τα κάτωθι 
δικαιολογητικά: 
 
1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (Με δυνατότητα 

αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την Υπηρεσία). 
3. Υπεύθυνη  Δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην 

οποία θα δηλώνετε ότι: «δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και 
σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), 
απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, 
καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’  
υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και οποιοδήποτε έγκλημα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην 
οποία θα δηλώνετε ότι πληρούν τα απαιτούμενα γενικά προσόντα, 
όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση. 

5. Υπεύθυνη Δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην 
οποία θα δηλώνετε ότι δεν έχουν κώλυμα 12μηνης απασχόλησης, 
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 21 του ν. 2190/1994 και το άρθρο 5 
του ν. 2527/1997. 
 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επομένη ημέρα 
της ανάρτησης της  παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού 
Καταστήματος του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και μέχρι 
την ΤΕΤΑΡΤΗ 15  – 06 – 2022. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την 
υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από 
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 
θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μαντουδίου 
– Λίμνης – Αγίας Άννας, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη  
Διεύθυνση : Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Λίμνη Εύβοιας, 
Τ.Κ. 34005 ΛΙΜΝΗ. 
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Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης  στην 
ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: www.malian.gov.gr. 
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
 

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων 
των Δημοτικών Καταστήματος Λίμνης,  έδρας του Μαντουδίου – Λίμνης – 
Αγίας Άννας προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 
 
 
Για το σκοπό αυτό θα συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης στο φορέα. 
 

Ο Δήμαρχος  
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας 

 
 

Γεώργιος Τσαπουρνιώτης 
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