
 

 

 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Στυλίδα  12 Ιανουαρίου  2021 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ          Αριθμ. Πρωτ.: 201 

 

       

                                                           

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

        Για  την  πρόσληψη  προσωπικού  με  σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου Ορισμένου   

       Χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα   

       για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς  του κορωνοϊού. 

    

 

Η Δήμαρχος   Στυλίδας 

   

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του  Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄)  «Κώδικας Κατάστασης 

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 (Α΄ 28) «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την 

επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης, όπως ισχύουν.  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του  Ν. 4325/2015 (Α΄ 47). 

5. Την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55) με θέμα: «κατεπείγοντα 

μέτρα  αντιμετώπισης  των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης  του κορωνοϊού COVID-19 και 

της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ ) που αντικαταστάθηκε η παρ. 2 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. ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα 

Δικηγόρων και άλλες διατάξεις».  

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας  (ΦΕΚ 2652/τ.Β΄/28-07-2017) 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

8. Την υπ΄ αριθμ.  1/1/08.01.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την έγκριση 

πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρονικής διάρκειας από πρόσληψης έως 

και 05-07-2021 για την αντιμετώπιση  απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών και 

συγκεκριμένα της άμεσης ανάγκης λήψεως προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων και 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας 

υγείας. 

9. Την υπ’ αριθμ.  107/07.01.2021  βεβαίωση του Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος  

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της 

δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. 

 

Ανακοινώνει 
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Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικού 

αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων,  χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης  έως και 05/07/2021, για την κάλυψη  απρόβλεπτων και επειγουσών 

αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας,  όπως αυτές αναγράφονται, στον πίνακα Α΄, για την 

αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,   με τα αντίστοιχα 

απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ   ΕΚΤΑΚΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας  Ειδικότητα 
Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

101 Δήμος Στυλίδας Στυλίδα 

 
ΔΕ Τεχνιτών 
Υδραυλικών 

 

Από την ημερομηνία 

υπογραφής της 

σύμβασης έως       

05-07-2021 

1 

102 Δήμος Στυλίδας Στυλίδα 
ΥΕ Εργατών Γενικών 

Καθηκόντων 

Από την ημερομηνία 

υπογραφής της 

σύμβασης έως            

05-07-2021 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
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ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης 

ειδικότητας 1
ης

  ή  άδεια  Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012(*), 

 β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 

Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 ή 

άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,  υπό την 

προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της 

άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου 

είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης 

ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012(*), 

 β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης 

τεχνικής σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της 

αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης 

τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής,  υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος 

υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας  υπηρεσίας, ότι η 

ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με 

συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης 

ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012(*), 

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 

απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης 

Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της 

ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 

τουλάχιστον τριών (3) ετών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας (*). 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης 

ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012(*), 

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο 

τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 

απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης 

Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της 

ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 

τουλάχιστον έξι (6) μηνών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας (*). 

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 112/2012, 

εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια  και η ημεροχρονολογία 

κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας 

υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.  
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ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/1997). 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών 

2. Να έχουν την υγεία και τη  φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την  εκτέλεση των   

     καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 

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

    του πρώτου μέρους του Ν.3854/2007.  

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

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

δικαιολογητικά: 

 

1. Φωτοαντίγραφο των  δύο (2) όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν  τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους   

     μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007. 

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών τους και τυχόν πρόσθετων προσόντων τους. Σε περίπτωση  

    πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής  επίσημη μετάφρασης αυτού. 

5. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος για την ειδικότητα, που απαιτείται. 

6. Για την απόδειξη της εμπειρίας, απαιτείται: 
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    Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή απογραφικό δελτίο ΙΚΑ που να προκύπτει η   

    διάρκεια ασφάλισης. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης  

    του ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου  φορέα του  δημοσίου τομέα  

    από την οποία να προκύπτει  διάρκεια απασχόλησης. 

    Ως εμπειρία λαμβάνεται υπόψη απασχόληση  με σχέση εργασίας  ή σύμβαση έργου στο δημόσιο  

    ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση  επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της  

    προς πλήρωση θέσης μετά τη λήψη της άδειας άσκησης επαγγέλματος. 

    Για την απόδειξη της εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά  περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις 

απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων  εργασίας Ορισμένου  

Χρόνου το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. στη διαδρομή 

www.asep.gr/.Φορείς/Έντυπα-Διαδικασίες/Διαγωνισμών Φορέων/Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ/ 

παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων  εργασίας ορισμένου χρόνου ημ. Εκδ. 02/12.2019.  

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

 

    Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του 

Δήμου Στυλίδας συντασσόμενου σχετικού αποδεικτικού ανάρτησης  και με ανάρτηση στην 

ιστοσελίδα του Δήμου μας και στο δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».    

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο  από αυτούς πρόσωπο, απευθύνοντάς 

την στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών - Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και 

Διοικητικής Μέριμνας, οδός Ελ. Βενιζέλου 31 - Στυλίδα, (πληροφορίες: Βασίλειος Στεργίου, 

τηλέφωνο:2238350109), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e - mail: 

info@stylida.gr,  εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της 

παρούσας ήτοι, από 13.01.2021 έως 20.01.2021. 

 

                                                                                                       Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

                                                                                                   ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6938Ω1Ζ-ΛΕΝ


		2021-01-12T10:48:31+0200
	Athens




