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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ο Δήμαρχος Θάσου:

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007. 
2.Την  υπ’  αριθμ.  224/2013  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου Θάσου περί 
«Πρόσληψης  προσωπικού  για  την  αντιμετώπιση  κατεπειγουσών  εποχικών  ή 
πρόσκαιρων αναγκών»
3.Την  υπ’  αριθμ  13740/19-07-2013  έγκριση  του  Γενικού  Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, με την οποία επικυρώνεται η υπ’ 
αριθμ. 224/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
4.Τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  παρ.  2  εδαφ.  ιε  του  Ν.3812/2009  «Αναμόρφωση 
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο»
5.Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν.2738/1999(ΦΕΚ 180/Α/09-09-1999) με 
αντικείμενο την πρόσληψη προσωπικού πρόσκαιρων αναγκών διμήνου (2) χρονικής 
διάρκειας
6.Τις  διατάξεις  του  άρθρου  14  και   21  του  Ν.2190/1994,  όπως  ισχύει  μετά   τις 
τροποποιήσεις και συμπληρώσεις 
7.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

      Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου  δίμηνης  διάρκειας,  για   την  αντιμετώπιση  κατεπειγουσών  εποχικών  ή 
πρόσκαιρων αναγκών, κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητα:

Κλάδος Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Χρονική διάρκεια
ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων 4 Δύο (2) μήνες
ΥΕ16  Εργατών 
Καθαριότητας

17 Δύο (2) μήνες

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΤΩΝ  ΟΔΗΓΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ:

Α) Απολυτήριος τίτλος: Λυκείου.
Β) Ισχύουσα Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.

 Επικουρικά προσόντα  :  

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΡΔ-ΕΟ5



 Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους 
με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν 
διορισμού τίτλο  Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριταξίου 
Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
Δημοτικού Σχολείου),  ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής  Σχολής 
του  Ν.Δ.  580/1970  ή  απολυτήριο  τίτλο  Εργαστηρίων  Ειδικής  Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης  και  Κατάρτισης,  του  άρθρου 1  του  Ν.  2817/2000 ή  άλλος  ισότιμος 
τίτλος  της  αλλοδαπής  και  ισχύουσα  επαγγελματική  άδεια  οδήγησης  Γ΄ 
κατηγορίας.

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΤΩΝ  ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-:

Δεν απαιτούνται  τυπικά προσόντα πρόσληψης.

 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.      Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.
2.      Να  έχουν  την  υγεία  και  τη  φυσική  καταλληλότητα  που τους  επιτρέπει  την 
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3.      Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, 
υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την 
προϋπόθεση  ότι  έχουν  εκτίσει  την  ποινή  ή  τα  μέτρα  ασφαλείας  που  τους  έχουν 
επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι  ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2.Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται 
για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07
3.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
4.Υπεύθυνη  Δήλωση  ότι  δεν  έχουν  κώλυμα  απασχόλησης  στο  Δημόσιο  εντός 
δωδεκαμήνου
5.Βεβαίωση Προϋπηρεσίας από το Ι.Κ.Α.

      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στο γραφείο του Κέντρου 
Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Θάσου, υπεύθυνη η Αν. Προϊσταμένη του ΚΕΠ, 
κα Αρσενίου Σωτηρία, από 31/07/2013 έως στις 09/08/2013.   

                                                                
                                                                     Ο Δήμαρχος Θάσου

                                                              Χατζηεμμανουήλ Κωνσταντίνος 

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΡΔ-ΕΟ5


