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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ

Κάτω Τιθορέα 07 Οκτωβρίου 2011
Αριθ. Πρωτ.: 12882

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
∆ΙΜΗΝΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ
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.Τις διατάξεις του αρθ.1 παρ.2 εδ. Ιε του ν.3812/2009.
3.Την αρίθµ. 173/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού 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.
4.Το αρίθµ. έγγραφο 52623/10712/04-10-2011 της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ
Την πρόσληψη του κατωτέρου προσωπικού µε σύµβαση εργασίας δύο (2) µηνών για
τους κατωτέρω κλάδους, ειδικότητες και προσόντα:
Α/Α

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΛΑ∆ΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.

Βοηθός
Βρεφονηπιοκόµου

∆Ε

3

Πτυχίο ή ∆ίπλωµα ή
Απολυτήριος τίτλος
ειδικότητας Προσχολικής
Αγωγής ∆ραστηριοτήτων
∆ηµιουργίας 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

ΧΡΟΝΙΚΗ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ

από 14/10/2011
έως 13/12/2011
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2.

Βοηθητικό
Προσωπικό

ΥΕ

2

Εκπαιδευτηρίου, ή Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου, ή
Τεχνικού Επαγγελµατικού
Λυκείου, ή Τεχνικής
Επαγγελµατικής σχολής
δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης ,ή σχολής
µαθητείας του ΟΑΕ∆ του
Ν.1346/1983, ή άλλος
ισότιµος τίτλος σχολικής
µονάδας της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής αντίστοιχης
ειδικότητας
∆εν απαιτούνται ειδικά
τυπικά προσόντα (παρ. 2
αρθρ. 5 του ν.2527/97)

από 14/10/2011
έως 13/12/2011

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 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

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

εξής

α)Επικυρωµένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας
β)Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους
µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 3584/07
γ)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα απασχόλησης στο ∆ηµόσιο 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 ∆ηµοτικό Κατάστηµα της
Κάτω Τιθορέας του ∆ήµου ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ (∆/νση: Κάτω Τιθορέα, τηλ:
2234-350305) και αρµόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Παπαγεωργίου
Κων/νο κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
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 ∆ήµου και στους χώρους ανακοινώσεων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ

∆Ρ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ

