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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης
Τμήμα Απασχόλησης και
Επιχειρηματικότητας 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές

Συντάκτης: κ. Αλεξανδράκης Αλέξ.
Τηλ.: (+30) 213 2072385
Fax:  (+30) 210 2415386
e-mail:pmarinis@acharnes.gr

         
Προς: Αποδέκτες προς Ενέργεια:    

      1)  Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης &
            Πληροφορικής
            Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής &  
            Επικοινωνιών ( ΤΠΕ ) 

  
Αποδέκτες προς Κοινοποίηση:

1) κ. Δήμαρχο Αχαρνών
2) κ Αραμπαντζή Ευάγγελο
       Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΓΑ». 

   Το Τμήμα Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αχαρνών σας 

ενημερώνει ότι ο ΕΛΓΑ πρόκειται να προσλάβει προσωπικό ορισμένου χρόνου, συνολικά 

εκατόν πενήντα (150) άτομα, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των 

Περιφερειακών Υποκαταστημάτων (ανά την Επικράτεια) του ΕΛ.Γ.Α. που εδρεύει στην 

Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών Νομού Αττικής.

   Οι προσλήψεις για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων θα γίνονται τμηματικά και το 

προσωπικό θα παρέχει τις υπηρεσίες του στους χώρους γεωγραφικής δικαιοδοσίας των 

Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΕΛΓΑ, με έδρα τις έδρες των υπηρεσιών αυτών, 

ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες που εξαρτώνται από καιρικά 

φαινόμενα και δεν μπορούν να προσδιορισθούν εκ των προτέρων τοπικά. 

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 

ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη 

διεύθυνση: ΕΛ.Γ.Α. - Κεντρική Διοίκηση, Μεσογείων 45, T.Θ. 14103 - Τ.Κ. 115 10 - 

ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη  κας Μ. Ματαράγκα (τηλ. 

επικοινωνίας: 210 – 7490497, 506). 

   Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) 

ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της 

τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην 

Κεντρική Διοίκηση, στα Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α., στο δικτυακό του 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%A5246%CE%A8%CE%A7%CE%9E5-%CE%A39%CE%92?inline=true
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τόπο (www.elga.gr), στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου 

Αθηναίων και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων όπου 

εδρεύουν τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α., εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 

μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

   Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο 

του ΕΛ.Γ.Α. (www.elga.gr) β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και 

συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – 

Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση 

(www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες 

αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και 

από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – 

Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

   
    

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
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