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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο 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.4547 /2018 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2190/94 , 2527/97, 4547/2018 και  4765/2021 όπως ισχύουν. 
3. Την υπ΄αριθμ. πρωτ.2590/20-4-2022 απόφαση του Γ.Γ.Πολιτικής Προστασίας,στο 

πλαίσιο εφαρμογής του αρθρου 26 του ν.4662/2020 κηρύχθηκε σε  Κατάσταση  
Ειδικής  Κινητοποίησης  πολιτικής Προστασίας μεταξύ άλλων περιοχών της 
Περιφέρειας Αττικής η Δημοτική Κοινότητα Βιλίων του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας 
μέχρι 20-7-2022. 

4. Την υπ’ αριθμ.131/ 2022 ( ΑΔΑ : 9ΟΥΠΩΛΑ-29Δ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , 
σχετικά με την έγκριση προσλήψεων προσωπικού με  3μηνες συμβάσεις. 

5. Την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού  τριάντα (30) ατόμων  για εργασίες που 
αφορούν δασοκομικούς - φυτοτεχνικούς χειρισμούς προληπτικής απομάκρυνσης 
μέρους της φυσικής βλάστησης (εργασίες καθαρισμού) για μείωση του κινδύνου σε 
περιοχές όπως, στη ζώνη μίξης δασών/πόλεων και οικισμών για λόγους προστασίας 
των πολεοδομικών συγκροτημάτων από επερχομένη δασική πυρκαγιά, σε περιοχές 
ιδιαίτερης και πολύ υψηλής προστασίας (άλση, πάρκα, κλπ), εκατέρωθεν (πλευρικά) 
κατά μήκος του οδικού δικτύου που διέρχεται μέσα από δάση και δασικές εκτάσεις. 

6. Την υπάριθμ.5491/09-5-2022 βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας. 
                                          Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
3μηνης 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 3 ΜΗΝΕΣ Τριάντα (30) 

    

  ΣΥΝΟΛΟ  

 

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 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν, 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 . 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
  Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: aliaskou@mandras-

eidyllias.gr (θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη  με φυσική 

υπογραφή), από 23 /5/2022  έως και την 30/ 5 /2022  .Στο πλαίσιο λήψης 

μέτρων για τη διασπορά του κορωνοϊου  COVID-19, σας γνωστοποιούμε ότι 

δε θα είναι δυνατή η προσέλευση των ενδιαφερομένων εντός του δημοτικού 

καταστήματος και τα όποια ερωτήματα αφορούν τη συγκεκριμένη 

ανακοίνωση θα απαντώνται μόνο  τηλεφωνικά  (τηλ. επικοινωνίας 

2132014926 &2132014961) 

     Η παρούσα να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου.   

                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Ε.ΣΤΑΘΗΣ                                                           
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