
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 24 Μαρτίου 2020 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 5420 

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
1.1. Του άρθρου 86 §1 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

(ΦΕΚ 114/τ.Α’/8-6-2006). 
1.2. Του άρθρου 58 §1 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010). 
1.3. Του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-6-2007). 
1.4. Του άρθρου 21 §2 του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 

προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28Α/1994) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

1.5. Του άρθρου 1 §2 εδάφιο ιε’ του Ν.3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων 
στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/τ.Α’/28-12-2009). 

1.6. Του ένατου άρθρου 9 §20.α΄ του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α’/14-03-2012), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 41 §1 του 
Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α’/11-04-2012). 

1.7. Της §2 του εικοστού τετάρτου άρθρου της από 14/3/2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(ΦΕΚ 64/τ.Α’/14-3-2020). 

1.8. Της §1 του τριακοστού εβδόμου άρθρου της από 20/3/2020  ΠΝΠ «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» (ΦΕΚ 68/τ.Α’/20-3-
2020). 

2. Την αριθ. 51/20-3-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δέλτα 
«Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού τετράμηνης διάρκειας σύμφωνα με το αρθρ. 206 του 
Ν.3584/2007 και το εικοστό τέταρτο άρθρο της ΠΝΠ της 14-3-2020 (ΦΕΚ 64/14-3-2020)», 
για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας 
του Δήμου Δέλτα (ΑΔΑ: 6Κ9ΙΩ9Ι-05Τ).  

3. Την αριθ. 5333/20-3-2020 βεβαίωση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της 
δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας. 
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Την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών και 
πρόσκαιρων αναγκών, ως εξής: 

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Απορριμματοφόρων) 13 Τέσσερεις (4) μήνες 

ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (JCB) 3 Τέσσερεις (4) μήνες 

ΔΕ Χειριστής Γεωργικού Ελκυστήρα 1 Τέσσερεις (4) μήνες 

ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (Καλαθοφόρου) 1 Τέσσερεις (4) μήνες 

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας  16 Τέσσερεις (4) μήνες 

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 6 Τέσσερεις (4) μήνες 

Σύνολο θέσεων 40  

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Α. Για όλους τους υποψηφίους: 

1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία). 

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλου 
δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας. 

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτη 
αναζήτησή του από την υπηρεσία). 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που 
προβλέπονται κάθε φορά για τους μόνιμους υπαλλήλους των ΟΤΑ, σύμφωνα με το 
άρθρο 169 παρ. 2 του Ν. 3584/2007 (χορηγείται από την υπηρεσία). 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν οι υποψήφιοι αν το 
αμέσως προηγούμενο 12μηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της 
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό 
πρόσωπο του αρθρ. 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994, με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου 
ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν 
απασχοληθεί, να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή 
χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη). (χορηγείται από την υπηρεσία). 

6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986, με την αποδοχή της τήρησης και 
επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους από τον Δήμο Δέλτα (χορηγείται από 
την υπηρεσία). 

Β. Για τις ειδικότητες ΔΕ Οδηγών Απορριμμάτων, επιπρόσθετα:  

1. Τίτλος σπουδών. 
2. Η απαιτούμενη ερασιτεχνική ή επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C 

κατηγορίας, άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως 
ασκήσεως επαγγέλματος. 

3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
4. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού. 

Γ. Για την ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου (JCB), επιπρόσθετα: 

1. Τίτλος σπουδών. 
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2. Ισχύουσα άδεια οδήγησης γεωργικών μηχανημάτων τύπου Α’. 

Δ. Για την ειδικότητα ΔΕ Χειριστής Γεωργικού Ελκυστήρα, επιπρόσθετα: 

1. Τίτλο σπουδών. 
2. Ισχύουσα άδεια οδήγησης γεωργικών μηχανημάτων τύπου Α’. 

Ε. Για την ειδικότητα ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων έργου (Καλαθοφόρου), επιπρόσθετα: 

1. Άδεια μηχανοδηγού – χειριστή εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Γ΄, Τάξης Γ΄, 
σύμφωνα με το Π.Δ. 31/90 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας A΄ 
Ειδικότητας 2 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της 
Απόφασης με αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ. 9.6.4. (Η)/5-3-2013. 

2. Τίτλος σπουδών. 
3. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας. 

ΣΤ. Για την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 

1. Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/1997). 

Ζ. Για την ειδικότητα ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 

1. Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/1997). 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Λόγω της έκτακτης υγειονομικής περιόδου που διανύουμε και της διαμορφωμένης κατάστασης 
λειτουργίας της υπηρεσίας μετά και την λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή 
διασποράς του κορωνοϊού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν: 

α) Να αποστείλουν την αίτησή τους με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) ή συστημένη 
επιστολή. 

β) Να καταθέσουν την αίτησή τους αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο στο 
Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, στο Δημοτικό κτίριο επί της Πλατείας Δημοκρατίας 
στη Σίνδο κατά τις ώρες από 8.00’ έως 13.00’, ύστερα από τηλεφωνικού ραντεβού στα 
τηλέφωνα. 2313300546 – 2313300547. 

γ) Μόνο σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής της αίτησης ως ανωτέρω, δύνανται να την 
υποβάλλουν τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 2313300546 – 2313300547 – 2313300502 και 
2313300519. Η υπογραφή της και η κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα γίνει 
σε χρόνο μεταγενέστερο σε συνεννόηση με το Γραφείο Προσωπικού. 

Το έντυπο της αιτήσεως θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosdelta.gr 
καθώς και στο Δι@ύγεια ή σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσής της, θα διατίθεται από την 
υπηρεσία κατά την προσέλευση των ενδιαφερομένων. 

Η περίοδος κατάθεσης των αιτήσεων αρχίζει, λόγω και του κατεπείγοντος των αναγκών που 
έχουν προκύψει, από την επομένη από την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου 
και στο Δι@ύγεια και θα διαρκέσει για περίοδο τριών ημερών ήτοι από 26/3/2020 έως 
30/3/2020. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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