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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                   ύνδοσ 12.02.2021                
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ                            Αριθ. Πρωτ. 2591                  
       ΔΗΜΟ ΔΕΛΣΑ 

ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΗΜΑΡΦΟΤ           
                                    
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η 

Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΔΕΛΣΑ 

 
   Έχοντασ υπόψη:  
 

1.Σισ διατϊξεισ του Ν. 4745/20 ϊρθρο 74 παρ. 2, όπωσ αντικαταςτϊθηκε από την 
ημερομηνύα ϋναρξησ ιςχύοσ τησ με το ϊρθρο 175 του N. 4764/20(ΥΕΚ 
256/23.12.2020 τεύχοσ Α') 
2. Σην με αριθ.πρωτ. 91546/24.12.2020 εγκύκλιο του ΤΠΕ 
3. Σο υπ’ αριθ. 9755/8-2-2021 ϋγγραφο τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Ανθρώπινου 
Δυναμικού Δημοςύου Σομϋα τησ Διεύθυνςησ Προςωπικού Σοπικόσ 
Αυτοδιούκηςησ, Σμόμα Προςωπικού Ιδιωτικού Δικαύου του Τπουργεύου 
Εςωτερικών 
4. Σην υπ’ αριθ. 41 / 10.02.2021 απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ του Δόμου 
Δϋλτα με θϋμα: « Έγκπιζη ππόζλητηρ πποζυπικού για σπονικό διάζηημα οκηώ (8) 

μηνών, για ηην ανηιμεηώπιζη ηυν εκηάκηυν και καηεπειγοςζών αςξημένυν αναγκών, 

λόγυ ηηρ ζοβαπήρ απειλήρ ηηρ δημόζιαρ ςγείαρ από ηον κοπυνοφό COVID-19 (N. 

4745/20 άπθπο 74 παπ. 2, όπυρ ανηικαηαζηάθηκε από ηην ημεπομηνία έναπξηρ 

ιζσύορ ηηρ με ηο άπθπο 175 ηος Ν. 4764/20 (ΦΕΚ 256/23-12-2020 ηεύσορ Α΄)». 
5. Σην υπ’ αριθ. πρωτ.  1632/28-01-2021  βεβαύωςη τησ Προώςταμϋνησ Δ/νςησ 
Οικονομικών Τπηρεςιών του Δόμου Δϋλτα περύ ύπαρξησ πιςτώςεων για την 
κϊλυψη τησ δαπϊνησ μιςθοδοςύασ του υπό πρόςληψη προςωπικού τησ 
παρούςασ Ανακούνωςησ. 

 
Ανακοινώνουμε 

 
Σην πρόςληψη του παρακϊτω προςωπικού με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού 
δικαύου οριςμϋνου χρόνου με μϋγιςτη χρονικό διϊρκεια ςύμβαςησ οκτώ (8) 
μηνών, για την κϊλυψη κατεπειγουςών εποχικών και πρόςκαιρων αναγκών, ωσ 
εξόσ: 

 

 
ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΗ 

 
ΚΛΑΔΟ/ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ  

ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΣΟΜΩΝ 

101 ΥΕ Γενικών Καθηκόνηυν 5 

102 ΔΕ Φειπιζηή Μησανημάηυν Έπγος (Σαπώθπος) 1 

103 ΠΕ Δοικηηικού-Οικονομικού 3 
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104 ΤΕ Δοικηηικού-Λογιζηικού 1 

 

1.Οι υποψόφιοι πρϋπει να ϋχουν ηλικύα από 18 ϋωσ 65 ετών. 
2. Να ϋχουν υγεύα και φυςικό καταλληλότητα που τουσ επιτρϋπει την εκτϋλεςη 
των καθηκόντων τησ θϋςησ που επιλϋγουν. 
 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
Α. Για όλουσ τουσ υποψηφύουσ: 
1. Αίτηςη (χορηγεύται από την υπηρεςύα) 
2. Ευκρινέσ φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητασ ό 
ϊλλου δημοςύου  εγγρϊφου από το οπούο να προκύπτουν τα ςτοιχεύα τησ 
ταυτότητασ. 
3. Πιςτοποιητικό Οικογενειακήσ Κατάςταςησ (Μπορεύ να γύνει και 
αυτεπϊγγελτη αναζότηςό του από την υπηρεςύα). 
4. Τπεύθυνη Δήλωςη του Ν. 1599/1986 ότι πληρούν τα γενικϊ προςόντα 
διοριςμού που προβλϋπονται κϊθε φορϊ για τουσ μόνιμουσ υπαλλόλουσ των 
ΟΣΑ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 169 παρ. 2 του Ν. 3584/2007. (ϋχει ενςωματωθεύ 
ςτην αύτηςη) 
5. Τπεύθυνη δήλωςη του ϊρθρου 8 Ν. 1599/1986,με την αποδοχό τησ τόρηςησ 
και επεξεργαςύασ των προςωπικών δεδομϋνων τουσ από τον Δόμο Δϋλτα (ϋχει 
ενςωματωθεύ ςτην αύτηςη) 
 

Β. i.Για τισ ειδικότητεσ ΤΕ Γενικών Καθηκόντων, δεν απαιτούνται επιπρόςθετα 
προςόντα 

 

    ii.Για την ειδικότητα ΔΕ Φειριςτήσ  Μηχανημάτων Έργου (αρώθρου), 
επιπρόςθετα: 
        1. Άδεια μηχανοδηγού-χειριςτό μηχανημϊτων εκτϋλεςησ τεχνικών ϋργων 
ομϊδασ Ι' τϊξη Β' του Π.Δ. 31/1990 ό ϊδεια χειριςτό μηχανημϊτων ϋργου (Μ.Ε.) 
ομϊδασ Α’ ειδικότητασ 4ησ του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1. τησ κατϊταξησ του 
ϊρθρου 2 τησ με αριθ. οικ.1032/166/Υ.Γ.9.6.4 (Η)/5.3.2013 ΥΕΚ519/6-3-2013 τ.Β’) 
υπουργικόσ απόφαςησ, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει.  
        2. Άδεια οδόγηςησ αυτοκινότου εραςιτεχνικό ό επαγγελματικό και 
        3. Σύτλοσ ςπουδών : Απολυτόριοσ τύτλοσ τουλϊχιςτον υποχρεωτικόσ 
εκπαύδευςησ (απολυτόριο τριτϊξιου Γυμναςύου ό για υποψόφιουσ που ϋχουν 
αποφοιτόςει μϋχρι το 1980 απολυτόριο Δημοτικού χολεύου) 

 
 
  iii. Για την ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού , επιπρόςθετα: 

1. Οποιοδόποτε πτυχύο ό δύπλωμα ΑΕΙ ό δύπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού 
Πανεπιςτημύου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ό Προγραμμϊτων πουδών Επιλογόσ (Π..Ε.) 
ΑΕΙ τησ ημεδαπόσ ό ϊλλοσ ιςότιμοσ τύτλοσ τησ αλλοδαπόσ 

2. Γνώςη Φειριςμού Η/Τ ςτα αντικεύμενα: (i) επεξεργαςύασ κειμϋνων, (ii) 
υπολογιςτικών φύλλων και (iii) υπηρεςιών διαδικτύου 

 iv.  Για την ειδικότητα ΣΕ Διοικητικού-Λογιςτικού , επιπρόςθετα: 
1. Οποιοδόποτε πτυχύο ό δύπλωμα ΣΕΙ  ό Προγραμμϊτων πουδών Επιλογόσ 

(Π..Ε.) ΣΕΙ τησ ημεδαπόσ ό ϊλλοσ ιςότιμοσ τύτλοσ τησ αλλοδαπόσ 
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2. Γνώςη Φειριςμού Η/Τ ςτα αντικεύμενα: (i) επεξεργαςύασ κειμϋνων, (ii) 
υπολογιςτικών φύλλων και (iii) υπηρεςιών διαδικτύου 

 
 
 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 

Λόγω τησ ϋκτακτησ υγειονομικόσ περιόδου που διανύουμε και τησ 
διαμορφωμϋνησ κατϊςταςησ λειτουργύασ τησ υπηρεςύασ μετϊ και την λόψη των 
απαραύτητων μϋτρων για την αποφυγό διαςπορϊσ του κορωνοώου, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποςτείλουν την αίτηςή τουσ 
υπογεγραμμένη, καθώσ και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειςτικά:  
με ηλεκτρονικό τρόπο ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη   
prosopiko@dimosdelta.gr (για τη διευκόλυνςη των υποψηφύων θα υπϊρχει ςτην 
αρχικό ςελύδα τησ ιςτοςελύδασ του Δόμου Δϋλτα www.dimosdelta.gr – 
Τπηρεςύεσ Ανακοινώςεισ- η ςχετικό Αύτηςη  & Τπεύθυνη δόλωςη ςυμμετοχόσ, 
ςε επεξεργϊςιμη μορφό). 
 
Για οποιαδόποτε πληροφορύα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν ςτο 
τηλϋφωνο 2310.797411 (Ιδιαύτερο Γραφεύο Δημϊρχου). 
 

Σο ϋντυπο τησ αιτόςεωσ θα εύναι διαθϋςιμο ςτη Διαύγεια και ςτην 
ιςτοςελύδα του Δόμου www.dimosdelta.gr.  

 

Η περύοδοσ κατϊθεςησ των αιτόςεων αρχύζει, λόγω και του 
κατεπεύγοντοσ των αναγκών που ϋχουν προκύψει, από την ανϊρτηςη τησ 
παρούςησ ςτην ιςτοςελύδα του Δόμου και ςτο Διαύγεια και θα διαρκϋςει έωσ     
την Σρίτη 16/02/2021 ςτισ 15.00 μ.μ.. 

 

 

        Ο ΔΗΜΑΡΦΟ 

 

             ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ 

mailto:prosopiko@dimosdelta.gr

