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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
 

Έχοντας υπόψη: 
1) των σχετικών ΠΝΠ, εγκυκλίων και ανακοινώσεων για τα ‘Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19’, 
2) την παρ.2 του άρθρου 24 του ΦΕΚ-64-Α/14-3-2020 (ΠΝΠ), 
3) την παρ. 1 του άρθρου 206 Ν3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-7-2007), 
4) τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ.2 του Ν.4745/2020, όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 175 του Ν.4764/2020. 
5) την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για τον περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 
6) τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου για στήριξη σε προσωπικό κατόπιν και των 
εγκρίσεων των αδειών ειδικού σκοπού υπαλλήλων, 
7) τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, 
8) τις σχετικές εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2021. 
9)την αρίθμ.14/2021 απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της πρόσληψης και η αιτιολόγηση αυτής, οι 
απαιτούμενοι κλάδοι και οι ειδικότητες του προσωπικού που πρόκειται να 
προσληφθεί με διάρκεια σύμβασης έως τεσσάρων (4) μηνών. 
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ 
 

Την πρόσληψη του κατωτέρου προσωπικού με σύμβαση εργασίας έως Τεσσάρων (4) 
μηνών για τους κατωτέρω κλάδους, ειδικότητες και προσόντα: 

 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας 

4 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά 
προσόντα (παρ.2 αρθρ. 5 του 
ν.2527/97) 

Έως 
Τέσσερις 
(4) μήνες 

 

 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ : τα τυπικά προσόντα διορισμού προβλέπονται σύμφωνα με ειδικές 
διατάξεις για την κάθε ειδικότητα, σύμφωνα με την παρ.2 του αρθρ.169 του 
ν.3584/07.  
 
 
 
 
 
 
 

    Κάτω Τιθορέα 10 Φεβρουαρίου 2021 

       Αριθμ. πρωτ : 1149 

 

ΑΔΑ: ΩΞΑΨΩΨΚ-1ΙΨ



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν τα  εξής 
δικαιολογητικά : 
α) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 

β) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με την 

παρ.2 του αρθρ.169 του ν.3584/07 

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Δικαιολογητικά πάσης φύσεως απόδειξης κατοχής κοινωνικών κριτήριων όπως 
ανεργία , κλπ. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την  αίτηση τους και τα δικαιολογητικά 
από 11-02-2021 έως και 17-02-2021.  

Α) μέσω Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκανάρισμα των εγγράφων ή με ψηφιακή 
υπογραφή στο info@dimos-amfiklias-elatias.gr . 
Β) στο Δημοτικό Κατάστημα της Κάτω Τιθορέας του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας  
(Δ/νση: Κάτω Τιθορέα, τηλ: 2234-350-309 - 301 - 307) στο αρμόδιο τμήμα για την 
παραλαβή (Γραμματεία πρωτοκόλλου) μετά από τηλεφωνικό ραντεβού. 

 
 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΛ. ΣΤΙΒΑΚΤΗ 
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