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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  
Έχοντας υπόψη: 
1.Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/07 όπως τροποποιήθηκε µε την 

παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015, με αντικείμενο την πρόσληψη 
προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών και πρόσκαιρων 
αναγκών, τρίμηνης (3) χρονικής διάρκειας. 
2.Την αρίθμ.97/2015 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 τρείς (3) μήνες. 
3.Την αρίθμ.4535/110499/02-07-2015 (ΑΔΑ:Ω072ΟΡ10-Η4Ζ) απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος. 
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ 
Την πρόσληψη του κατωτέρου προσωπικού με σύμβαση εργασίας τριών (3) 
μηνών για τους κατωτέρω κλάδους, ειδικότητες και προσόντα: 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

07 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά 
προσόντα (παρ.2 αρθρ. 5 του 

ν.2527/97) 

Τρείς (3)  
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.  
 
 
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 

γ) 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) 

 

 

 

 

Κάτω Τιθορέα 06 Ιουλίου 2015 
    Αριθμ. πρωτ : 9572 

 

ΑΔΑ: ΒΝ1ΙΩΨΚ-Ξ3Λ



 

 

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 
 
 

ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΔΑ: ΒΝ1ΙΩΨΚ-Ξ3Λ
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