
 
 
 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Στυλίδα 22  Νοεµβρίου  2019 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ       Αριθµ. Πρωτ.: 11398 
 
       
                                                           

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Η ∆ήµαρχος  Στυλίδας 

 
   

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του  Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄)  «Κώδικας Κατάστασης 
∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για 
την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α’), όπως έχουν 
τροποποιηθεί  µε τις διατάξεις  της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1  του Ν.3812/2009. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 
22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 41 παρ. 1α Ν.4325/ 
2015. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του  Ν.2738/1999 (ΦΕΚ  180 Α΄) µε αντικείµενο την 
πρόσληψη  προσωπικού  πρόσκαιρων αναγκών διµήνου (2) χρονικής διάρκειας. 

6. Την υπ΄ αριθµ. 176/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Στυλίδας, για έγκριση 
πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας  δύο (2) µηνών  για 
την αντιµετώπιση  κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών. 

7. Την υπ’ αριθµ.  11.081/14.11.2019  βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας 
του ∆ήµου Στυλίδας, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας του 
υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. 

 
Ανακοινώνει 

 
Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,  δίµηνης 
διάρκειας, συνολικού αριθµού τεσσάρων  (4) ατόµων, για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών ή 
παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του ∆ήµου Στυλίδας, για τις εξής κατά αριθµό  ατόµων 
ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά και τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο: 
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

∆Ε 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος εγκαταστάτη ή συντηρητή 
ηλεκτρολόγου  Α ΄  Ειδικότητας 1ης  κατηγορίας ή άδεια 
Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης οµάδας Α΄ ειδικότητας (Π.∆. 
108/13) και 
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος 
τουλάχιστον δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής 
ανεξαρτήτως ειδικότητας  ή Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους 
που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού 
σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής 
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 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 άδεια. 

 

2 ΜΗΝΕΣ  

∆Ε TEXNITΩN 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 1 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Τεχνίτη Υδραυλικού Α΄ τάξης, 
Ειδικότητας 1ης 
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος 
δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της 
ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως 
ειδικότητας 
                                          ή  
Απολυτήριος τίτλος 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.∆. 
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. 

2 ΜΗΝΕΣ 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 1 ∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του 

ν.2527/199 
2 ΜΗΝΕΣ 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του 

ν.2527/199 
2 ΜΗΝΕΣ 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών 
2. Να έχουν την υγεία και τη  φυσική καταλληλότητα 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 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

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 ∆ήλωση ότι πληρούν  τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους   
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     µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του Ν.3584/2007. 
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση  ότι δεν έχουν κώλυµα απασχόλησης  στο δηµόσιο εντός δωδεκαµήνου. Ο  
     υπολογισµός  του δωδεκαµήνου  γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου  21 παρ. 2 του  
     Ν.2190/1994. 
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
5. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής  
     επίσηµη µετάφρασης αυτού. 
6. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλµατος για την ειδικότητα που απαιτείται. 
7. Για την απόδειξη της εµπειρίας, απαιτείται: 
    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.    
 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΤΗΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  
 
Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του 
∆ήµου Στυλίδας συντασσόµενου κατ’ άρθρο  21 παρ. 9 του Ν.2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού 
ανάρτησης. 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά  στα γραφεία 
της υπηρεσίας µας, οδός Ελ. Βενιζέλου 31 - Στυλίδα και ειδικότερα στο γραφείο ∆ιοικητικής 
Μέριµνας & Ανθρώπινου ∆υναµικού, αρµόδια υπάλληλος κ. Κρικζώνη Βασιλική, τηλέφωνο: 
2238350140, εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών, που αρχίζει  από την επόµενη της  
ανάρτησης  της ανακοίνωσης  στο χώρο των ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος.  
 
                                                                                                        Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 
 
                                                                                                   ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 
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