
         
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Εύοσμος  16/03/2022 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 

Αριθ. Πρωτ.: 10687 Ταχ.  /νση: Π. Μελά 24, 56224 Εύοσμος 
Τηλ: 2313-302.100   FAX: 2313-302.225  
e-mail: prosopiko@kordelio-evosmos.gr 
  

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2022 

 
    για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ 

 
                           ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
                                                                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. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 3812/2009. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007. 
4. Την µε αριθ. 96/2022 (ΑΔΑ: ΨΡΨ9ΩΛΒ3ΞΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου, με θέμα: «Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού με συμβάσεις 
Δίμηνης διάρκειας σύμφωνα με το αρθρ. 206 του Ν.3584/2007». 

5. Την υπ’ αριθ. 1450/50239/03-12-2021 (ΑΔΑ:6ΙΛΡΩΛΒ-Ν0Κ) απόφαση Δημάρχου περί 
«Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς» 

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10616/16-03-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης 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 δεκατεσσάρων (14) ατόμων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της 
Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ως εξής: 
 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

101 
Δ/νση Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης 
Εύοσμος 

Ν. Θεσσαλονίκης 

ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας- συνοδοί 

απορριμματοφόρου 

 
Δύο (2) Μήνες 

 
14 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

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

mailto:prosopiko@kordelio-evosmos.gr
ΑΔΑ: 9ΔΩΒΩΛΒ-4ΑΒ



 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. 

3. Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) 

πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του 

άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και 

Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο 

και Τένεδο, και ομογενείς εξ Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής 

ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη 

συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958, ως ισχύει).  

Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό 

επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, η οποία αποδεικνύεται ως 

ακολούθως:  

«Για τον προσληπτέο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα 

σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης ειδικότητας, Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας 

(ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, 

Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101-5, επιπέδου Α ή Α2. 

 

Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι 

παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός του 

οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

 

Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76), το 

οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.» 

Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς 

και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη, από τα νησιά Ίμβρο και 

Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου. 

 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

      Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Δ/νση Διοικητικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Κορδελιού Εύοσμου είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από 

αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, 

από 17-03-2022 έως και 18-03-2022 κατά τις ώρες 08:00 – 14:00  

ΑΔΑ: 9ΔΩΒΩΛΒ-4ΑΒ



 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Α. Για όλους τους υποψηφίους: 
 

1. Αίτηση 

2. Ευκρινές  φωτοαντίγραφο  των  δύο  όψεων  του  δελτίου  ταυτότητας  ή  άλλου 

δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας. 

 

 

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 
 
 
 

ΤΑΞΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΑΔΑ: 9ΔΩΒΩΛΒ-4ΑΒ
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