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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 
 

Ο  Δήμαρχος  Καρπενησίου 
 

Έχοντας  υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2007) με αντικείμενο την 

πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών διμήνου χρονικής διάρκειας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Την αριθμ. 87/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου με την 
οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα Καλοκαιρινής Απασχόλησης παιδιών προσχολικής και 
σχολικής ηλικίας του Δήμου μας. 

3. Την αριθμ. 226/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπενησίου με την 
οποία εγκρίνεται η πρόσληψη τριών (3) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μήνες, με σκοπό την υλοποίηση του 
Προγράμματος Καλοκαιρινής Απασχόλησης παιδιών  προσχολικής και σχολικής ηλικίας του 
Δήμου. 

4. Την αριθμ. 7762/2020 Βεβαίωση του Οικονομικού Τμήματος  σχετική με την ύπαρξη  
πιστώσεων για την κάλυψη της μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού. 

 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ο υ μ ε 
 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό 
διάστημα  δύο (2) μηνών, όπως φαίνεται παρακάτω:  
 
α/α 

 
Ειδικότητα 

 
Αριθμός 
ατόμων 

Δικαιολογητικά που απαιτείται να κατατεθούν στο Δήμο 

1 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 
 

1 

1. Αίτηση 
2. Φωτοαντίγραφο  Α.Δ.Τ. 
3. Αντίγραφο  τίτλου σπουδών:  Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής 
Αγωγής με κατεύθυνση Δασκάλου ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής με κατευθύνσεις: α) Συνεχούς Εκπαίδευσης είτε β) 
Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής με ειδίκευση στην Παιδαγωγική  ή Φιλοσοφίας 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ΑΕΙ ή 
το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας..  

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι α) δεν έχουν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με 
τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα β) ότι το προηγούμενο δωδεκάμηνο 
δεν απασχολήθηκαν με δίμηνη σύμβαση με τις διατάξεις του άρθρου 
206 του Ν.3584/07 και γ) έχει μεσολαβήσει κενό χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον 3 μηνών από τη λήξη τυχόν προηγούμενης σύμβασης με 
το Δ. Καρπενησίου. 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

2 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1 
1. Αίτηση 
2. Φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ. 
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3. Αντίγραφο  τίτλου σπουδών: Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού 
τμήματος Νηπιαγωγών, ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική 
Ηλικία, ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ή 
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, ή Επιστημών 
της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή 
Παιδαγωγικού ή Παιδαγωγικού  Νηπιαγωγών ή Επιστημών της 
Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή 
Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης, ή Ειδικής Αγωγής με 
κατευθύνσεις α) Νηπιαγωγού είτε, β) Παιδαγωγού Προσχολικής 
Εκπαίδευσης ΕΙ, ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ, ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής, ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι α) δεν έχουν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με 
τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα β) ότι το προηγούμενο δωδεκάμηνο 
δεν απασχολήθηκαν με δίμηνη σύμβαση με τις διατάξεις του άρθρου 
206 του Ν.3584/07 και γ) έχει μεσολαβήσει κενό χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον 3 μηνών από τη λήξη τυχόν προηγούμενης σύμβασης με 
το Δ. Καρπενησίου. 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

3 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 

1. Αίτηση 
2. Φωτοαντίγραφο  Α.Δ.Τ. 
3. Αντίγραφο  τίτλου σπουδών: Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής 

Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης 
σχολής της αλλοδαπής.  

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι α) δεν έχουν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με 
τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα β) ότι το προηγούμενο δωδεκάμηνο 
δεν απασχολήθηκαν με δίμηνη σύμβαση με τις διατάξεις του άρθρου 
206 του Ν.3584/07 και γ) έχει μεσολαβήσει κενό χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον 3 μηνών από τη λήξη τυχόν προηγούμενης σύμβασης με 
το Δ. Καρπενησίου. 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν δικαιολογητικά μέχρι και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και 
ώρα 14:00  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Καρπενησίου στην οδό Ύδρας 6, στον Προφήτη Ηλία 
Καρπενησίου.      
 
 
 
 Ο Δήμαρχος  

 

Νικόλαος Σουλιώτης 

 
 

  Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ   

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    
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