
         
 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Εύοσμος  14/01/2021 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 

Αριθ. Πρωτ.: 1401 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,  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 

ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

 
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 της παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο. 175 του Ν 4764/2020 «Διατάξεις για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από 

τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)» και ισχύει. 

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

5. Την υπ’ αριθ. 91546/24-12-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου 

διευκρινίζονται  ζητήματα εφαρμογής των αρθρ. 173 και 175 του Ν 4764/2020. 

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

Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου, που αφορά στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με 

συμβάσεις ορισμένου χρόνου, σε διάφορες Διευθύνσεις του Δήμου, για την αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών λήψης προληπτικών μέτρων, λόγω σοβαρής απειλής 

της Δημόσιας Υγείας . 
 

7. 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 έξι (6) ατόμων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους 

απασχόλησης, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 5 Ιουλίου 2021, για την 

αντιμετώπιση κατεπείγουσας  πρόσκαιρης ανάγκης λήψης προληπτικών μέτρων, λόγω σοβαρής 

απειλής της Δημόσιας Υγείας,  ως εξής: 

mailto:prosopiko@kordelio-evosmos.gr
ΑΔΑ: 6ΦΒΧΩΛΒ-8ΞΝ



 

 

                                              

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α  
ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

101 
Δ/νση Παιδείας & 

Κοινωνικής 
Προστασίας  

Εύοσμος 
Ν. Θεσσαλονίκης 

ΠΕ Κοινωνικών 

Λειτουργών 
Έως 05/07/2021 1 

102 
Δ/νση Παιδείας & 

Κοινωνικής 
Προστασίας 

Εύοσμος 
Ν. Θεσσαλονίκης 

ΤΕ Νοσηλευτών Έως 05/07/2021 3 

103 
Δ/νση Παιδείας & 

Κοινωνικής 
Προστασίας 

Εύοσμος 
Ν. Θεσσαλονίκης 

ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών 

(για παροχή φροντίδας) 
Έως 05/07/2021 2 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή 

Κοινωνικής Διοίκησης και  Πολιτικής Επιστήμης -  Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση  Κοινωνικής 

Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 

β) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί 

όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του  Κοινωνικού Λειτουργού. 

γ) Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή 
Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78 
& 110  του ν.4488/2017 (Α΄137), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους 
από την έκδοσή της. 

102 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα 
ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 
 
β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας  ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις 
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας  και  
 
γ) Ταυτότητα μέλους της Ενωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι σε ισχύ ή 
Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής  στην Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή 
Βεβαίωση εγγραφής στην Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη 
φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή 
της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004. 

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

ΑΔΑ: 6ΦΒΧΩΛΒ-8ΞΝ



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

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 

σε ψηφιακή μορφή, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ψηφιακές Υπηρεσίες» του Δήμου Κορδελιού 

Ευόσμου, που βρίσκεται στην κεντρική ιστοσελίδα του Δήμου (www.kordelio-evosmos.gr):  

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 καθώς και των λοιπών προσόντων που προβλέπονται στον πίνακα του κωδικού 

που τους αφορά . 

3. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή, 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.  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμμετάσχουν στην διαδικασία πλήρωσης θέσεων που προβλέπονται 

από την παρούσα Ανακοίνωση, μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Ψηφιακές Υπηρεσίες» του 

Δήμου, από την Παρασκευή 15/01/2020 από ώρα 00:00 έως την Δευτέρα 18/01/2020 ώρα 23:59. 

Αιτήσεις με ημερομηνία και ώρα εκτός του προβλεπόμενου άνω χρονικού διαστήματος,  θα 

απορριφθούν ως εκπρόθεσμες. 

Η υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθεί σε ψηφιακή μορφή θα πρέπει 

απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση 

δεν γίνεται δεκτή.  

 

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 

ΑΔΑ: 6ΦΒΧΩΛΒ-8ΞΝ
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