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                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις 

α) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

β) του άρθρου 74 του Ν.4745/2020  (ΦΕΚ Α 214) «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης 

εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της 

Ε.Σ.Δ.Α.Α, ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης , τροποποιήσεις του Κώδικα 

Δικηγόρων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα με αυτές του άρθρου 175 

του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ Α 256). 

2. Την με αριθμ. 91546/24-12-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Θέματα προσωπικού 

Ο.Τ.Α. που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του ν. 4764/2020». 

3. Την με αριθμ.  1882/15.2.2021 βεβαίωση του Οικονομικού Τμήματος της Δ/νσης Διοικητικών – 

Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης πίστωσης (Σχετ. ΑΑΥ: Α-542 - ΑΔΑ: 6ΣΙΓΩΕΓ-ΩΥΒ & Α-

143 -62ΒΣΩΕΓ-Χ92). 

4. Την αριθμ. 47/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπενησίου (ΑΔΑ: Ψ5ΧΣΩΕΓ-

Ω6Β) σχετική με την έγκριση  πρόσληψης  ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΥΕ Σχολικών 

Καθαριστών/στριών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την 

ημερομηνία σύναψης της σύμβασης έως και 30/6/2021 και η οποία θα απασχοληθεί στις σχολικές 

μονάδες για αποφυγή πιθανής διάδοσης του κορωνοϊού, καθώς τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

είναι αυξημένος ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού σε αυτές.  

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι, 18 Φεβρουαρίου 2021 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

Αρ. Πρωτ.: 2065 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

  

Ταχ. Δ/νση: Ύδρας 6Καρπενήσι  ΠΡΟΣ:  

Ταχ. Κώδικας: 36100   

Πληροφορίες: Φ. Φουρλιά KOIN:  

Τηλέφωνο:      22373 50044   

 Email:                f.fourlia@0716.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: 69ΜΠΩΕΓ-5ΔΜ



Σελίδα 2 από 3 
 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την 

αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις σχολικές μονάδες 

του Δήμου Καρπενησίου και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, 

αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) με τα αντίστοιχα γενικά προσόντα (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

201 

Σχολικές Μονάδες 
Δήμου 

Καρπενησίου 
Καρπενήσι 

ΥΕ Σχολικών 
Καθαριστών/στριών 

Από την ημερομηνία 
σύναψης της 

σύμβασης έως και 
30/6/2021  

1 

 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει: 

α) Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

β) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση 

καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 

γ) Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, 

υποδικία, δικαστική συμπαράσταση). 

 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Α. Δικαιολογητικά 
 
1. Αίτηση  (χορηγείται από την υπηρεσία) 

2. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας 

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 

4. Κάρτα Ανεργίας 

5. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας 

6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Ν. 3528/2007  

7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την 

εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που αιτούνται 

 
Β. Υποβολή αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την αίτησή τους με συνημμένα τα αναφερόμενα 

δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: 

ΑΔΑ: 69ΜΠΩΕΓ-5ΔΜ
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info@karpenissi.gr   ή   grammateia@0716.syzefxis. gov.gr 

καθώς και στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δ. Καρπενησίου κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας τους 

στον αριθμό 2237 3 50000 έως και την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021. 

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να 

εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.   

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση και το έντυπο της αίτησης με τα 

δικαιολογητικά στο δικτυακό τόπο του Δήμου Καρπενησίου www.karpenissi.gr 

Επισημαίνεται για την έκδοση του Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης, λόγω των 

μέτρων που ισχύουν για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αυτή 

πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου 

Καρπενησίου στον αριθμό 2237 3 50037. 

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου στον 

Προφήτη Ηλία Καρπενησίου, Ύδρας 6, και να συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης, στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Καρπενησίου και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ   
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