
                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                        Κάτω Τιθορέα  27 Αυγούστου 2013 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ          Αριθ. Πρωτ. : 11149 

                                                                                       

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  
Έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/07 με αντικείμενο την πρόσληψη προσωπικού 

για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών, δίμηνης (2) 

χρονικής διάρκειας. 

2.Την αρίθμ. 102/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 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 δύο (2) 

μήνες. 

3.Το αρίθμ. έγγραφο 6839/153828/21-08-2013 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-

Στερεάς Ελλάδος. 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ 
Την πρόσληψη του κατωτέρου προσωπικού με σύμβαση εργασίας δύο (2) μηνών για τους 

κατωτέρω κλάδους, ειδικότητες και προσόντα: 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΔΕ 

ΒΟΗΘΩΝ 

ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – 

ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ 
 

1 Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Απολυτήριος 

τίτλος  ειδικότητας Προσχολικής 

Αγωγής Δραστηριοτήτων 

Δημιουργίας και Έκφρασης  ή 

βοηθών βρεφονηπιοκόμων -

Παιδοκόμων ή Βοηθών 

Βρεφοκόμων ή Προσχολικής 

Αγωγής Ημερήσιας φροντίδας 

Παίδων με Ειδικές Ανάγκες ή 

Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή 

Κοινωνικών Φροντιστών ή 

Επιμελητών Πρόνοιας ή  αντίστοιχο 

πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 

τίτλος των παρακάτω σχολικών 

μονάδων: Ινστιτούτου 

Επαγγελματικής Κατάρτισης  ή  

Τεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου, ή Ενιαίου 

Πολυκλαδικού Λυκείου, ή  

Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, 

ή Τεχνικής Επαγγελματικής σχολής 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ,ή 

σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του 

Ν.1346/1983, ή άλλος ισότιμος  

τίτλος σχολικής μονάδας  της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής  αντίστοιχης 

ειδικότητας 

Δύο (2)  

μήνες 

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ -

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

3 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά 

προσόντα (παρ.2 αρθρ. 5 του 

ν.2527/97) 

Δύο (2)  

μήνες 

ΑΔΑ: ΒΛΩΜΩΨΚ-ΕΡΓ



 

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.  

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

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

α)Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 

β)Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών (όπου απαιτείται) 

γ)Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με την παρ.2 του 

αρθρ.169 του ν.3584/07 

δ)Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου 

(ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ.2 του αρθρ.21 του 

ν.2738/1999) 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δημοτικό Κατάστημα της 

Κάτω Τιθορέας του Δήμου ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ (Δ/νση: Κάτω Τιθορέα, τηλ: 

2234-350305) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Παπαγεωργίου 

Κων/νος. 

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε 

προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα 

του Δήμου και στους χώρους ανακοινώσεων των Δημοτικών Κοινοτήτων.  
 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

 

 

ΔΡ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ 
 

ΑΔΑ: ΒΛΩΜΩΨΚ-ΕΡΓ


