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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

Για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε 
ημερομίσθια  κατ’ άτομο το μήνα 

 
 
Ο Δήμος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη:  
1. Το άρθρο 210 του Ν.3584/2007, «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) 
2. Την περίπτ. κ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012, «Ρυθμίσεις για 
την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση 
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012) 
3. Την εγκύκλιο 37/21097/28-05-2012 του ΥΠ.ΕΣ. 
4. Την υπ. αριθμ. 177/2013(ΑΔΑ: ΒΕΖΣΩΕΘ-ΕΚΟ) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Κασσάνδρας    
5. Την υπ. αριθμ. 13122/12099/25-06-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης ως προς τον έλεγχο 
νομιμότητας της υπ.αριθμ.177/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Κασσάνδρας. 
6. Την υπ. αριθμ. 1/02-01-2013 απόφαση Δημάρχου, με θέμα τον ορισμό 
αντιδημάρχων και τη μεταβίβαση σ’ αυτούς διαφόρων αρμοδιοτήτων. 
7. Την υπ. αριθμ. 18398/12-08-2013 του αναπληρωτή προϊσταμένου του 
τμήματος Τεχνικών υπηρεσιών & Περιβάλλοντος. 
 

Ανακοινώνει 
 

ότι θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) 
ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς 
κάλυψη των αναγκών της τεχνικής υπηρεσίας προκειμένου να προβεί στην 
αποκατάσταση ζημιών σε πεζοδρόμια, ρείθρα και οδοποιία για τις εξής κατά 
αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και αριθμό 
ημερομισθίων για το μήνα Σεπτέμβριο. 
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΥΠΙΚΑ 
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5 ανά μήνα 
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Καθηκόντων  άρθρο 5 παρ. 2 του 
Ν.2527/97 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: 
 1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών. 
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει 
την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως. 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
 Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν 
υποχρεωτικά: 
 1. Ακριβές φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας 
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των 
άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους υποψηφίους χωρίς 
ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό 
επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας. Δεν 
απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, 
Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την 
Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.  
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του 
Υπαλληλικού Κώδικα 
 Ως προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται το χρονικό 
διάστημα από 12-08-2013 έως 16-08-2013. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
υποβάλλουν την αίτησή τους  στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού  του 
Δήμου που βρίσκεται στον πρώτο όροφο του Διοικητηρίου Κασσάνδρας. 
 Για περισσότερες πληροφορίες στο Δήμο Κασσάνδρας τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2374350133 και 2374350159.  
  
 
 
 
  
      Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  
      ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
     
 
 
                     ΡΗΓΑΣ  ΠΕΤΡΟΥ 
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