
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 16/09/2022
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 17515
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΣΟΒΑΘΜΗΣΑΝΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14109/27-07-2022 ) 

Στη Σίνδο σήμερα 16-09-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Σίνδου (κτίριο Διοικητικών
Υπηρεσιών), στην οδό Πλατεία Δημοκρατίας 1 και συγκεκριμένα στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού (3ος όροφος)
οι  κάτωθι  υπογεγραμμένοι  :α)  Τοπάλογλου  Βασιλική,  Αν  Προϊσταμένη  Διεύθυνσης   Διοικητικών Υπηρεσιών  ,  β)
Διρχαλίδου  Κωνσταντίνα,  υπάλληλο  του  τμήματος  Ανθρωπίνου  Δυναμικού,  Νικολάου  Γεωργία,  υπάλληλος  του
τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, μετά από εντολή του Δημάρχου και λαμβάνοντας υπόψη :

1.Την  απόφαση  με  αριθμό  1144/15889/26-08-2022  (ΑΔΑ:ΖΥΖΥΩ9Ι-4ΞΕ)  :  “Πρόσληψη  προσωπικού  ΥΕ
Καθαριστών/Καθαριστριών  σχολικών  μονάδων  στο  Δήμο  Δέλτα  Μερικής  Απασχόλησης,  6ωρης  και  3ωρης
απασχόλησης, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας
σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2022-2023 στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης 14109/27-07-2022” 
 
2.Την απόφαση με αριθμό 1210/16867/08-09-2022 «1η  Τροποποίηση της αριθ.1144/15889/26-08-2022 απόφασης
(1η σειρά)  περί  «Πρόσληψη  προσωπικού  ΥΕ  Καθαριστών/Καθαριστριών  σχολικών  μονάδων  στο  Δήμο  Δέλτα
Μερικής Απασχόλησης, 6ωρης και 3ωρης απασχόλησης, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
για την  κάλυψη αναγκών καθαριότητας  σχολικών μονάδων για το  διδακτικό έτος  2022-2023 στο πλαίσιο  της
Ανακοίνωσης 14109/27-07-2022 » 

3.Την  απόφαση  με  αρ.πρωτ:  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./50/6644  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  “Έγκριση  για  την  κίνηση
διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και επί θητείας σε
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης”

προχώρησαν  στη  διεξαγωγή  δημόσιας  κλήρωσης  μεταξύ  των  ισοβαθμόντων  συμμετέχόντων-αιτούντων  στη
διαδικασία  πρόσληψης  προσωπικού  ΥΕ  καθαριστών/καθαριστριών  Σχολικών  Μονάδων  του  Δήμου  με  σύμβαση
ορισμένου χρόνου 3 ωρης απασχόλησης για το διδακτικό έτος 2022-2023 για την κάλυψη θέσης στο ΣΔΕ ΔΕΛΤΑ .

Οι δυο (2) ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι κλήθηκαν να παραστούν στη σημερινή διαδικασία κλήρωσης, με τηλεφωνική
επικοινωνία  εκ του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού (Νικολάου Γεωργία)

Παρόντες στη διαδικασία είναι οι εξής, με αλφαβητική σειρά, οι οποίοι κλήθηκαν να υπογράψουν δίπλα στο όνομα
τους :
1………ΔΟΓΡΑΝΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2………ΤΣΕΡΕΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Απόντες είναι οι εξής, οι οποίοι, αν και κλήθηκαν νόμιμα, δεν προσήλθαν στη διαδικασία :

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Στις 12:00 οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών ως προαναφέρονται, έχοντας ετοιμάσει κλήρους με

ΑΔΑ: ΨΛ24Ω9Ι-Η6Φ



τα  ονόματα  απάντων  των  συμμετεχόντων,  πραγματοποίησαν  την  κλήρωση  ενώπιον  όλων  των  ανωτέρω

υπογεγραμμένων και ενώπιον της Αν Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

Η κλήρωση πραγματοποιείται μεταξύ των δυο (2) ισοβαθμησάντων με εβδομήντα (70) μόρια,  (υπ΄αριθμ.15784/25-

08-2022 Τελικός Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας Επιτυχόντων-Προσληπτέων Υποψηφίων Κατηγορίας ΥΕ 3ωρης

μερικής απασχόλησης)  σύμφωνα με την Ανακοίνωση με αριθμό 14109/27-07-2022 .

Αφού διενεργήθηκε η δημόσια κλήρωση, οι ισοβαθμούντες κληρώθηκαν ως εξής :

1……………ΤΣΕΡΕΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ………………………………………………………………………………………………………………..

2……………ΔΟΓΡΑΝΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ………………………………………………………………………………………………………

Παρατηρήσεις:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία,  συντάχθηκε  το παρόν Πρακτικό που θα αναρτηθεί  στον ιστότοπο του Δήμου

Δέλτα και στον αντίστοιχο χώρο ανακοινώσεων και το οποίο υπογράφεται, όπως παρακάτω:

Oι υπάλληλοι του τμήματος                                                                                               Η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

  Ανθρώπινου Δυναμικού                              Διοικητικών Υπηρεσιών

 

1.Διρχαλίδου Κωνσταντίνα                                                                                                              Τοπάλογλου Βασιλική

2.Νικολάου Γεωργία
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