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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για την πρόσληψη εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' 

άτομο το μήνα 

 
Ο Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας, έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει, 

2. το άρθρο 210 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» περί Πρόσληψης εργατικού και τεχνικού 

προσωπικού,  

3. την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) «Σύσταση ανεξάρτητης 

αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως αντικαταστάθηκε 

με την παρ. 2 του αρθ. 1 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009) «Αναμόρφωση συστήματος 

προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την περιπτ. Κ 

της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική 

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 

2009/50/ΕΚ,  

4. την με αρ. 68/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας - Ελάτειας περί 

πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε ημερομίσθια,  

5. την με αρ. πρωτ.4851/05-05-2016 βεβαίωση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αμφίκλειας - 

Ελάτειας, περί ύπαρξης πιστώσεων,  

 

6. τις πρόσθετες επείγουσες ανάγκες περί του καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων του 

Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας και των Τ.Κ. και Δ.Κ, 

 

Ανακοινώνει 

 
ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' 

άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των 

υπηρεσιών του, ως κατωτέρω: 

 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

10 

Δεν απαιτούνται 

ειδικά τυπικά 

προσόντα . 

5 

 

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

Κάτω Τιθορέα 06 Μαΐου 2016 

Αριθμ. πρωτ : 4881 

 

ΑΔΑ: 7Μ3ΡΩΨΚ-1Ν4



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή 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 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα δικαιολογητικά μέσα σε 

προθεσμία πέντε (5) ημερών, ήτοι από 09/05/2016 έως 13/05/2016 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. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

 

 

ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΑΔΑ: 7Μ3ΡΩΨΚ-1Ν4
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