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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Πρόσληψη    προσωπικού    με   σύμβαση   εργασίας   ιδιωτικού   δικαίου 
ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας.

 
   Ο  Δήμαρχος του Δήμου Καρύστου
                                      Έχοντας υπόψη:

1. Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α΄)  «Νέα  αρχιτεκτονική  της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις  διατάξεις  του άρθ.  206  του Ν.3584/2007 «Προσωπικό  για  κατεπείγουσες 
εποχιακές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ».

3. Την  υπ’  αριθμ.  19/2014  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  «Αναστολή 
προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα των περιφερειακών 
και δημοτικών εκλογών» (Αριθ. πρωτ. οικ.16326/23.4.2014).

4. Το  υπ’  αριθμ.  Οικ.  18969/9.5.2014  έγγραφο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών 
«Πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες της πυρασφάλειας, των κατασκηνώσεων και της 
Ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών».

5.  Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου με αριθμό 67/2016 περί 
πρόσληψης υπαλλήλου με σύμβαση δίμηνης διάρκειας προς αναπλήρωση υπαλλήλου του 
ΚΕΠ Καρύστου που βρίσκεται σε άδεια ανατροφής τέκνου.

6. Την  υπ’  αριθμ.  Πρωτ.  2367/17.3.2016  βεβαίωση  του  Δήμου  περί  ύπαρξης 
σχετικών πιστώσεων.

7. Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
Στερεάς Ελλάδας με αριθμό Πρωτ.867/51621/31.5.2016 που αναφέρεται στην έγκριση της 
ανωτέρω πρόσληψης. 

8. Τις ανάγκες  λειτουργίας του ΚΕΠ Καρύστου.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι
Την πρόσληψη ενός (1)  ατόμου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 

δύο (2) μηνών, για την αναπλήρωση υπαλλήλου του ΚΕΠ Καρύστου που βρίσκεται σε 
άδεια ανατροφής τέκνου. 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΤΕ 
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ

1 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης οποιασδήποτε ειδικότητας.

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν καλή γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας (Lower).

3. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που 
προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του 

πρώτου μέρους του ν. 3584/07.  

2  μήνες

Σύνολο 1

Οι  ενδιαφερόμενοι  πρέπει  να  μην  έχουν  κώλυμα  σύμφωνα  με  το  άρθρο  206  του 
Ν.3584/2007.



Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ηλικίας 21 μέχρι 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.  Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση
2.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας
3.  Αντίγραφο Πτυχίου ΤΕ.
4.  Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.
5.  Υπεύθυνη  δήλωση  Ν.1599/86  ότι  δεν  έχουν  κώλυμα  κατά  το  άρθρο  8  του 

υπαλληλικού κώδικα και  πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για 
τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

6.  Υπεύθυνη  δήλωση  Ν.1599/86  στην  οποία  να  δηλώνει  ο  υποψήφιος  αν  τους 
τελευταίους  δώδεκα  μήνες  από  την  υποβολή  της  αιτήσεώς  του  έχει  απασχοληθεί  σε 
δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρ.14 παρ. 1 του Ν.2190/94 με την ιδιότητα 
του εποχικού εργαζόμενου για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και  την  13  ην    Ιουνίου 2016    στα γραφεία του Δήμου 

Καρύστου.
Ολόκληρη η ανακοίνωση αυτή να δημοσιευθεί στο χώρο ανακοινώσεων της έδρας του 

Δήμου  Καρύστου (Δημαρχείο  Καρύστου)  και  των Τοπικών  Κοινοτήτων  Μαρμαρίου και 
Στυρέων και Καφηρέως στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και  στο ΚΕΠ της έδρας του 
Δήμου Καρύστου. 

  
                                                                        Ο Δήμαρχος   

                                                                   Ραβιόλος   Ελευθέριος
 


