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Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 10                                           

Ταχ. Κώδικας: 65403                                                                                  

Πληροφορίες:  Σ. Σαρηγιαννίδου 

Τηλέφωνο:  2513500114, 115                                                          

Fax: 2510451361 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος 

είναι ο προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών του Δήμου.   

2. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4547/2018 σχετικά με τη διάρκεια συμβάσεων 

προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών Ο.Τ.Α. 

που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών. 

3. Την με αριθμό 252/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, περί 

έγκρισης πραγματοποίησης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, χρονικής διάρκειας 

τεσσάρων (4) μηνών, δεκαπέντε (15) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Εργατών στη Δ/νση 

Ποιότητας Ζωής για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών 

(πυροπροστασία), 

 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι    

 

 Την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων, ειδικότητας YE Εργατών, στη Δ/νση 

Ποιότητας Ζωής, για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών 

(πυροπροστασία), με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 

τεσσάρων (4) μηνών. 

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών. 

 Ως προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται το χρονικό διάστημα από       

06/05/2019  έως και 08/05/2019. 

             Αιτήσεις διατίθενται και κατατίθενται στην ταχυδρομική διεύθυνση Κύπρου 10, Τ.Κ. 

65403 Καβάλα, τηλ. 2513500114, 115. 

 

 Με την αίτηση θα υποβάλλονται: 

 Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας  ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου. 

  Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιους πολίτες κράτους-μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 



 Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι α) έχουν την υγεία και τη φυσική 

καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που 

επιλέγουν και β) ότι δεν έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη και δεν τελούν υπό 

απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. 

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας και στους πίνακες 

ανακοινώσεων Δ.Ε. Καβάλας (κεντρικό κτίριο) και Δ.Ε. Φιλίππων (πρώην Δημαρχείο).  

 

 

 

Η Δήμαρχος Καβάλας 

 

 

Τσανάκα Δήμητρα 

____________________________________________________________________________

_____ 

Εσωτ. Διανομή:  

Δ/Δ2  

Δημοτική Ενότητα Φιλίππων 


