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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Για την πρόσληψη εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια για το μήνα 
ΝΟΕΜΒΡΙΟ έτους 2021 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης & Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 210 του Ν.3584/07 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α΄/2007), σύμφωνα με το οποίο οι Δήμοι μπορούν να 
απασχολούν  εργατικό και τεχνικό προσωπικό, μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το 
μήνα, εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους. 

3. Τις διατάξεις της περίπτ. κ’ της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την 
τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – ενσωμάτωση 
οδηγίας 2009/50/ΕΚ» όπως ισχύει, για την απασχόληση εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι 
πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4829/2021 «Προγραμματισμός προσλήψεων 
προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και σύμβασης μίσθωσης έργου» 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/9.8.2019), όπου ορίζεται ότι η 
Οικονομική Επιτροπή των Δήμων έχει την αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων να αποφασίζει για 
το ετήσιο πρόγραμμα προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας. 

6. Την αριθμ. 428/2021 (ΑΔΑ:967ΣΩΕΓ-ΡΨ9) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου 
Καρπενησίου που αφορά την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών 
Καθηκόντων για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας, μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια 
κατ’ άτομο, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 210 του Ν.3584/07 και της περ. κ’ της παρ.2 
του άρθρου 12 του Ν.4071/12, για το μήνα Νοέμβριο του έτους 2021. 

7. Την αριθμ. 13766/22.10.2021 Βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας περί ύπαρξης πιστώσεων 
για την κάλυψη της μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού (Α-1293 ΑΔΑ:6ΦΓΦΩΕΓ-
ΗΓ2 & Α-1294 ΑΔΑ:ΨΥΕΩΩΕΓ-Κ8Ρ)  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ 

Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, για απασχόληση 
έως πέντε (5) ημερομίσθια, για το μήνα Νοέμβριο έτους 2021, για τις ανάγκες της Πολιτικής 
Προστασίας ως εξής: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΑΤΟΜΩΝ 
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 

ΥΕ Εργατών 
Γενικών 

Καθηκόντων 
1 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα Έως 5 

ΑΔΑ: Ψ3ΝΓΩΕΓ-ΨΑ9



 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα τόσο κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης. 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της 
αίτησης. 

2. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση 
καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά τον Ν.3584/07 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση). 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής 
δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 

2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα 
(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι και την Τετάρτη 10 
Νοεμβρίου 2021 στις 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Καρπενησίου: 
info@karpenissi.gr ή grammateia@0716.syzefxis.gov.gr  καθώς και στο Γραφείο Πρωτοκόλλου 
του Δ. Καρπενησίου τηρώντας τους ισχύοντες κανόνες προστασίας έναντι του COVID-19.   
Επισημαίνεται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων : 
Τα έντυπα της Αίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Καρπενησίου: www.karpenissi.gr 
 
Η ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων  του Δήμου, Ύδρας 6 στον 
Προφήτη Ηλία, στο Πρόγραμμα Διαύγεια  και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου 
www.karpenissi.gr. 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ 
 
 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
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