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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
Ο 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 206 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν.
3. Την παρ. 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  

(ΦΕΚ 64/Α΄/14-03-2020) ΄΄Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του  κορωνοϊού COVID-19΄΄, η οποία κυρώθηκε 
νομοθετικά με το άρθρο 3 του Ν.4682/2020.

4. Την παρ. 1 του άρθρου τριακοστού εβδόμου της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α΄/20-03-2020) ΄΄Κατεπείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του  κορωνοϊού COVID-19, 
τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της 
ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης΄΄,  η οποία κυρώθηκε 
νομοθετικά με το άρθρο 1 του Ν.4683/2020.

5. Τη με αριθ. 349/2020 (ΑΔΑ: 61Λ6ΩΕ6-ΣΧΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Καβάλας, η οποία αφορά στην έγκριση πραγματοποίησης πρόσληψης 
προσωπικού είκοσι (20) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας 
τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν από την 
εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.

6. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 45201/17-07-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ./Δνση Προσωπικού 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης / Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου με θέμα: 
«Τετράμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την 
εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19», 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι   

Την πρόσληψη  είκοσι (20) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο Τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Ποιότητας 
Ζωής, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών και ως προθεσμία για την υποβολή 
αιτήσεων ορίζεται το χρονικό διάστημα από 17/08/2020  έως και 18/08/2020.

Αιτήσεις διατίθενται και κατατίθενται στα γραφεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας του 
Δήμου Καβάλας, διεύθυνση Τέρμα Νυρεμβέργης (αμαξοστάσιο Δήμου Καβάλας), κατόπιν 
τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλ. 2513500380, 2513500381.

Με την αίτηση θα υποβάλλονται:
Για την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας:

0003440727



 Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας  ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου.
 Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιους πολίτες κράτους-μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης).
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας και στους πίνακες ανακοινώσεων 
Δ.Ε. Καβάλας (κεντρικό κτίριο) και Δ.Ε. Φιλίππων (πρώην Δημαρχείο). 

Ο Δήμαρχος Καβάλας

Θεόδωρος Μουριάδης
Εσωτ. Διανομή: 
Δ/Δ2 
Δημοτική Ενότητα Φιλίππων
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