
[1] 

 

                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Λίμνη 25 Ιουλίου 2022 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ  

       ΔΗΜΟΣ   

ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ- ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ                               Αριθμ. Πρωτ.:7470 

Οικονομικών Υπηρεσιών                            

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού     

& Διοικητικής Μέριμνας  

Ταχ. Δ/νση    : Λίμνη Εύβοιας                          

                       34005 ΛΙΜΝΗ  

Πληροφορίες : Αυγουστής  Καμπούρης,  

Γιάννης Παλιάτσος 

Τηλέφωνο      : 2227350255 - 254 

e-mail Δήμου : dimos@malian.gov.gr 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του  άρθρου  

206 του ν. 3584/2007 

Για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών 

 

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 τροποποιήθηκαν και 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 ήξ 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 180/Α/09-09-1999)  και τις διατάξεις του άρθρου 2, 
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παρ. 6, του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/06-08-2004).Ειδικότερα προβλέπεται ότι 

στις περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση, κατά τις ισχύουσες 

διατάξεις κατεπειγουσών αναγκών, λόγω απουσίας προσωπικού ή κένωσης 

θέσεων, η διάρκεια της απασχόλησης  δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις 

(4) μήνες για το ίδιο άτομο. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό 

ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες. 

4. Την αριθμ. 168/7348/21-7-2022 (ΑΔΑ: 6ΒΗΓΩΛ-Ο8Ο ) Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

5. 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  εννέα (9) ατόμων  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών 

αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου και 

συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών αποκομιδής των 

απορριμμάτων που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από το υπηρετούν προσωπικό 

του Δήμου με αποτέλεσμα να  τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία λόγω του 

αυξημένου όγκου των απορριμμάτων, καθώς και για την αντιμετώπιση των 

αυξημένων αναγκών που προκύπτουν από την καλοκαιρινή περίοδο στο δημοτικό 

φωτισμό, ως εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α : ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Κωδικός 

Θέσης 

Υπηρεσία Έδρα 

Υπηρεσίας 

Ειδικότητα Διάρκεια 

Σύμβασης 

Αριθμός 

Ατόμων 

100 Καθαριότητας 

Ανακύκλωσης 

& Συντήρησης 

Πρασίνου 

Λίμνη Εύβοιας 

(Η απασχόληση 

θα αφορά και 

στις τρείς (3) 

Δημοτικές 

Ενότητες 

Μαντούδι – 

Λίμνη – Αγία 

Άννα ανάλογα 

με τις ανάγκες) 

 

ΥΕ 

 Εργάτες 

Καθαριότητας 

Συνοδοί 

Απορριμματοφόρων 

Δύο (2) 

μήνες 

Πέντε  

(5) 

103 Καθαριότητας  

Ανακύκλωσης  

& Συντήρησης 

Πρασίνου  

Λίμνη  

Εύβοιας  

 (Η απασχόληση 

θα αφορά και 

στις τρείς (3) 

Δημοτικές 

ΔΕ οδηγοί 

αυτοκίνητων 

απορριμματοφόρων 

(χωρίς 

κάρτα ψηφιακού 

ταχογράφου) 

Δύο (2) 

μήνες 

Τρεις  

(3)  
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Ενότητες 

Μαντούδι – 

Λίμνη – Αγία 

Άννα ανάλογα 

με τις ανάγκες) 

 

104 Καθαριότητας  

Ανακύκλωσης  

& Συντήρησης 

Πρασίνου  

Λίμνη  

Εύβοιας  

(Η απασχόληση 

θα αφορά και 

στις τρείς (3) 

Δημοτικές 

Ενότητες 

Μαντούδι – 

Λίμνη – Αγία 

Άννα ανάλογα 

με τις ανάγκες) 

  

ΔΕ Ηλεκτρολόγων Δύο (2) 

μήνες 

Μία 

(1)  

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης Απαιτούμενα τυπικά και λοιπά προσόντα 

100 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα 

(άρθρο 5, παρ. 2, του ν. 2527/1997) ΦΕΚ 

206/Α/08-10-1997) 

103 

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ 

ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων 

Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων 

Οδηγών Αυτοκινήτων  ή Εκπαιδευτή 

Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και 

Μοτοσικλετών  ή Πτυχία Α΄ή Β΄ κύκλου 

σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών  και 

Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος 

Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος 

Μηχανικών Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος 

Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού 

Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής 

Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή 

ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών 

Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων 

ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας 
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Μηχανών Αυτοκινήτου ή  Σχολής Μαθητείας 

του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983  ειδικότητας  

Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη 

Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών 

Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών 

και Συστημάτων  Αυτοκινήτου  ή 

Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή 

Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο 

ή δίπλωμα ή απολυτήριος 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 Τεχνικής 

Επαγγελματικής  Σχολής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του 

ν.1346/1983 ή ν. 3475/2006  ή άλλος ισότιμος 

τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.  

Β)Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ 

(C ) Κατηγορίας. 

γ)  Πιστοποιητικό Επαγγελματικής  

Ικανότητας (ΠΕΙ)  

 
υποψηφίους με τα ανωτέρω ποσόντα)  

α)Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής 

μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 

αλλοδαπής. Β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια 

οδήγησης Γ΄ (C ) Κατηγορίας .  

γ)  Πιστοποιητικό Επαγγελματικής  

Ικανότητας (ΠΕΙ)  

 

 
υποψηφίους με τα ανωτέρω ποσόντα)  

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης  (απολυτήριο τριταξίου 

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν 

αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
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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 επαγγελματικής άδειας οδήγησης 

αυτοκινήτου.  

Β)Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ 

(C ) Κατηγορίας .  

γ)  Πιστοποιητικό Επαγγελματικής  

Ικανότητας (ΠΕΙ)  

 

  
υποψηφίους με τα ανωτέρω ποσόντα)  

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης  (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 την απόκτηση 

της επαγγελματικής άδειας οδήγησης 

αυτοκινήτου.  

Β) Ισχύουσα επαγγελματική άδειαο δήγησης Γ΄ 

(C ) Κατηγορίας .  

γ)  Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας 

(ΠΕΙ).  

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Για την άδεια οδήγησης 

αυτοκινήτου Γ΄ (C) κατηγορίας απαιτείται 

υποχρεωτικά η προσκόμιση του 

Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας 

(ΠΕΙ)  
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
(σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα 
ανωτέρω άδεια οδήγησης)  
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής 
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  

ενδιαφερόμενου  

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 της 

άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή 

περισσότερων 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 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 που έχει 

χορηγηθεί  και απαιτείται από την ανακοίνωση 

καθώς και η ισχύς της (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 
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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 Οδηγού 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, 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 συνυποβάλλουν 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  κ α ι   

Η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης κατά το 

άρθρο 8 του ν. 1599/1986 του υποψηφίου στην 

οποία να δηλώσει 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 της αλλοδαπής με τις 
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επαγγελματικές άδειες οδήγησης της 

ημεδαπής» 

104 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή 

Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας 1ης ή 

2ης ή 3ης κατηγορίας ή εγκαταστάτη 

ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ ειδικότητας του 

π.δ 108/2013 όπως ισχύει (*), β) 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 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/α με τα ανωτέρω 

προσόντα) α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ 

ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή 

εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ 

ειδικότητας του π.δ 108/2013 όπως ισχύει (*), 

β) 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 υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας 

για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η 
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ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος 

χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου 

είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και 

εμπειρίας.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν 

καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω 

προσόντα) α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ 

ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή 

εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ 

ειδικότητας του π.δ 108/2013 όπως ισχύει (*) 

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο 

τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που 

έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 

απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο 

απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής 

του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 

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 άσκησης επαγγέλματος 

(*).  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν 

καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω 

προσόντα) α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ 

ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή 

εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ 

ειδικότητας του π.δ 108/2013 όπως ισχύει (*), 

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο 

τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που 

έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 

απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο 

απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής 

του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 

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 την απόκτηση 
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

1. Να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες χώρας – κράτους – μέλους της Ε.Ε. 

(Σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του Νομοθετικού Διατάγματος 3832/1958 (ΦΕΚ 

128/Α) δικαιούνται να είναι  υποψήφιοι Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και 

ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά 

Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται προσαγωγή πιστοποιητικού ελληνικής 

ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεικνύεται με κάποιο τρόπο η 

ιδιοτητά  τους ως Έλληνες ως προς το γένος και τη συνείδηση) 

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, να μην ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή 

λοίμωξη COVID-19 σύμφωνα με τις ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030 (ΦΕΚ 928/Β΄/18-

03-2020) και ΔΙΔΑΔ /Φ.64/341/9188/11-05-2020 (ΦΕΚ 1800/Β/11-05-2020).  

4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού 

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. 

της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος 

(*). 

 (*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν 

άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 

108/2013, 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. 
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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. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

 Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή 

βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο 

υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας υποβολής 

αυτής, όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης.  

 

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 .  

3. Φωτοαντίγραφο  του  απαιτούμενου  τίτλου  σπουδών 

 (ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)  

4. Φωτοαντίγραφο της απαιτούμενης άδειας άσκησης επαγγέλματος και των 

λοιπών βεβαιώσεων και δικαιολογητικών (ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ)  

5. 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. 

6. Υπεύθυνη Δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα 

δηλώνετε ότι πληρούν τα απαιτούμενα γενικά προσόντα, όπως αυτά ορίζονται 

στην παρούσα ανακοίνωση.  

ΑΔΑ: Ρ7ΧΓΩΛ5-ΠΚΔ



[12] 

 

 

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 29-07-2022.  

 

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, κατόπιν τηλεφωνικής 

επικοινωνίας και συνεννόησης με την υπηρεσία στα τηλέφωνα : 2227031215, 

2227350245, 2227350255 και 2227350254, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή 

στη Διεύθυνση : Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Μαντούδι Ευβοίας, 

34005 Μαντούδι.  

 

 Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο 

κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών 

προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε 

περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την 

περαιτέρω διαδικασία.  

 

  Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης  στην ιστοσελίδα του 

Δήμου στη διεύθυνση : www.malian.gov.gr. 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας 

Άννας, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος Λίμνης.  

 

 

Ο Δήμαρχος   

Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας  

 

 

Γεώργιος Τσαπουρνιώτης 
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http://www.malian.gov.gr/
http://www.malian.gov.gr/
http://www.malian.gov.gr/
http://www.malian.gov.gr/
http://www.malian.gov.gr/
http://www.malian.gov.gr/
http://www.malian.gov.gr/
ΑΔΑ: Ρ7ΧΓΩΛ5-ΠΚΔ


		2022-07-25T14:47:16+0300
	GEORGIOS TSAPOURNIOTIS


		2022-07-25T14:49:34+0300
	Athens




