
         
 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Εύοσμος  17/12/2020 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 

Αριθ. Πρωτ.: 48785 Ταχ. Δ/νση: Π. Μελά 24, 56224 Εύοσμος 
Τηλ: 2313-302.233, 193   FAX: 2313-302.225  
e-mail: prosopiko@kordelio-evosmos.gr  

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ- ΕΥΟΣΜΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του N.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»( ΦΕΚ 87/Α/΄7-6-2010), που 

αφορά στις αρμοδιότητες του Δημάρχου. 

2. Την υπ’ αριθ. 1713/32845/02-09-2019 (ΑΔΑ:ΨΡ6ΑΩΛΒ-Τ99) απόφαση Δημάρχου περί 

«Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του ν. 3584/2007 (Α' 143). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/1994 (Α' 28). 

5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020  «Διατάξεις για την αντιμετώπιση 

του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)». 

6. Την με αρ. 568/16-12-2020 (ΑΔΑ: Ψ7ΓΦΩΛΒ-ΗΓΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου, με θέμα: «Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις 

ορισμένου χρόνου με συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας, σύμφωνα με το αρθρ. 74 ν. 

4745/2020 και 212 του Ν.3584/2007», για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων 

αναγκών των διάφορων Δ/νσεων του Δήμου. 
 

1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 47949/11-12-2020 βεβαίωση της Προϊσταμένης Δ/νσης  Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της 

δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης. 
  

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη εννέα (9) ατόμων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 

διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων  αναγκών των 

Διευθύνσεων του Δήμου, ως εξής: 

                                              

ΠΙΝΑΚΑΣ Α  
ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α  
ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

101 
Δ/νση 

Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου 

Εύοσμος 
Ν. Θεσσαλονίκης 

ΔΕ Οδηγών  
( Γ’ κατηγορίας) 

Οκτώ (8) Μήνες 1 

102 
Δ/νση 

Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου 

Εύοσμος 
Ν. Θεσσαλονίκης 

ΥΕ Εργατών Γενικών 

Καθηκόντων 

 
Οκτώ(8) Μήνες  

8 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας ή  
μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής 
ανεξαρτήτως ειδικότητας 
ή 
 Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 
ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος 
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω  άδειας οδήγησης αυτοκινήτου 
και     
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C  κατηγορίας  (Π.Δ. 51/2012)  και                                                                                                                                                              
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

102 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (Ν.2527/97 άρθ. 5 παρ.2) 

 
 
 
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλοντας 

επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.  

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους, όπου απαιτείται, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 

σχολών της αλλοδαπής. 

3. Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν 

καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην 

υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την 

υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε 

έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
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Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα 

απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά  ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου prokirixi@dke.gr την Παρασκευή 18/12/2020 από ώρα 00:00 έως την λήξη του 24ώρου  

δηλαδή στις 23:59. Αιτήσεις με ημερομηνία και ώρα εκτός του προβλεπόμενου άνω χρονικού 

διαστήματος,  θα απορριφθούν ως εκπρόθεσμες. 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο. 

Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα 

υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, 

με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.  

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού 

καταστήματος του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα 

του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου (www.kordelio-evosmos.gr) προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Στην 

ιστοσελίδα του Δήμου θα αναρτηθεί και η αίτηση που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι. 

                     

                                                                                                                                                        

                  Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
                  
 

 ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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