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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
∆ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ     
                                                                              Αλµυρός  6/6/2018 
∆/ΝΣΗ ∆/ΚΩΝ - ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              Αριθµ.πρωτ: 9947                                  
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
    & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
   
 
Πληρ: Μελαχροινάκη Ελένη 
Τηλ: 2422350259-217 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού µέχρι και πέντε 
ηµεροµίσθια κατ' άτοµο για το µήνα ΙΟΥΝΙΟ 

 
  Ο ∆ήµος Αλµυρού κατόπιν της υπ’ αριθ. 122/2015 απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Αλµυρού, περί προσλήψεως εργατικού και τεχνικού 
προσωπικού µέχρι και πέντε (5) ηµεροµίσθια κατ' άτοµο το µήνα, ανακοινώνει ότι 
θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και ΠΕΝΤΕ 
(5) ηµεροµίσθια κατ΄άτοµο για το µήνα ΙΟΥΝΙΟ 2018 συνολικού αριθµού ∆ΕΚΑ 
ΠΕΝΤΕ  (15 ) ατόµων, προκειµένου να απασχοληθούν σε πρόσκαιρες ή εποχικές 
ή κατεπείγουσες ανάγκες οι οποίες θα διαπιστώνονται κάθε φορά µε την απόφαση 
του αρµοδίου προς διορισµό οργάνου, για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, 
ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθµό ηµεροµισθίων: 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΙ
ΣΘΙΩΝ 

ΥΕ Εργατικού 
και Τεχνικού 
Προσωπικού 
 

15 ∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα 
    (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/97) 

5/άτοµο 

 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να 
µην έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους.  

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα 
εξής δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση ( παραλαβή από το ∆ήµο) 
2. Φωτοαντίγραφο  των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας. 
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το 

άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. 
 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
 
Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης να γίνει στον Πίνακα Ανακοινώσεων των 
∆ηµοτικών Καταστηµάτων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Αλµυρού, Σούρπης, Πτελεού 
και Ανάβρας, συντασσοµένου κατά του άρθρου 21 παράγραφος 9 του 
Ν.2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης, στο γραφείο του ΚΕΠ του 
∆ήµου Αλµυρού και στον ιστοχώρο του προγράµµατος « ∆ΙΑΥΓΕΙΑ ». 
 

ΑΔΑ: 6ΜΧ2ΩΨ7-7ΔΕ
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του 
∆ήµου,  κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ( τηλ. επικοινωνίας 2422350217 & 
2422 350259). 
Οι  αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν µέσα σε προθεσµία πέντε (5) 
εργάσιµων ηµερών, από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων 
του ∆ήµου, ήτοι από 7/6/2018  έως 13/6/2018.  

Η παρούσα να αναρτηθεί στη ∆ιαύγεια.  
 
 

       Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

                                                                ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΣΕΡΙ∆ΗΣ 
 

ΑΔΑ: 6ΜΧ2ΩΨ7-7ΔΕ
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