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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

Η Πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ 
Έχοντας  υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
2. Η  υπ’ ρίθμ. πρωτ. 7364/2022 Εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Προγραμματισμός 

προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ 
αυτών» και την εξαίρεση από τον προγραμματισμό προσλήψεων του Προσωπικού για την κάλυψη 
κατεπειγουσών αναγκών (άρθρο 25 παρ. ν.4325/2015 και άρθρο 36 ν.4765/2021) 

3. Την αριθμ. 63/2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ με την οποία διαπιστώνεται η 
αναγκαιότητα πρόσληψης ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Κοινωνικού Φροντιστή, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών.  

4. Την αριθμ. 713/4.11.2022 (Α-46 ΑΔΑ: 6ΒΧ9ΟΚΒΜ-ΠΜΣ & Α-71 ΑΔΑ: 9Ξ5ΨΟΚΒΜ-6ΧΧ) 
Βεβαίωση ύπαρξης 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 όπως φαίνεται 
παρακάτω:  

α/α Ειδικότητα 
Διάρκεια 

Σύμβασης 

Αριθμός  

ατόμων 

Τόπος παροχής 

Εργασίας 

Δικαιολογητικά που απαιτείται να 

κατατεθούν στο Δήμο 

1 

ΔΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 

Από την 

υπογραφή 

της 

σύμβασης 

και για 2 

μήνες 

1 

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 

ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

1. Αίτηση 

2. Φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ. 

3. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 

ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-

Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή 

Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών 

βρεφοκόμων παιδοκόμων ή 

Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων 

Δημιουργίας και Έκφρασης ή 

Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών 

Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής 

Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με 

Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής 

Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός 

Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή 

δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των 

παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή 

Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ 

κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 

Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 

Επαγγελ-ματικού Λυκείου 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 
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4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής 

Κατάστασης 

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι α) δεν έχουν 
κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τον 
δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και β) ότι το 
προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν 
απασχολήθηκαν με τετράμηνη σύμβαση 
με τις διατάξεις του άρθρου 206 του 
Ν.3584/07 στην ΕΚΕΠΠΠΑ Δήμου 
Καρπενησίου. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν δικαιολογητικά μέχρι και την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ: ekeppadik@0716.syzefxis.gov.gr  καθώς και στο 
Γραφείο της επιχείρησης στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου. 
 

• Το προσωπικό που προσλαμβάνεται κατ' εφαρμογήν του άρθρου 207 του Ν. 4820/21 (ΦΕΚ 

130/23.07.2021 τεύχος Α'), οφείλει κατά τον χρόνο πρόσληψης να προσκομίσει: 

α) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 

2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 87), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α' 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 

του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19 

ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α' 256), ή ισοδύναμο 

πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, από όπου προκύπτει η συμπλήρωση δεκατεσσάρων 

ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, 

β) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 

2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού 

προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19 ή βεβαίωση θετικού 

διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ' αρ. 2650/10.4.2020 (Β' 1298) κοινής 

απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης 

χώρας, από όπου προκύπτει η παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της θετικής 

διάγνωσης. Στην περίπτωση αυτή η λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να είναι 

μεταγενέστερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της θετικής διάγνωσης. 

 

Χωρίς την ως άνω κατά περίπτωση βεβαίωση ή πιστοποιητικό δεν είναι δυνατή η πρόσληψη και 
η κατάρτιση της σχετικής σύμβασης. 

 
Επισημαίνεται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων : 

• Η έκδοση του Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά 

από την διαδρομή: www.gov.gr  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΚΩΔΙΚΩΝ TAXISNET  ΣΥΝΔΕΣΗ 

• Επίσης τα έντυπα της Αίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης αυτά έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του Δήμου Καρπενησίου: www.karpenissi.gr 

    Η Πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ 
 
 

Κωνσταντία Τσιουγκρή 
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