
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
     ΔΗΜΟΣ  ΔΕΛΤΑ 
Αριθ. Πρωτ.: 18251 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού  

μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα 

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ύστερα από την υπ’ αριθ. 174/2015 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 707ΤΩ9Ι-
Α32), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό - τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέ-
ντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού ΕΙΚΟΣΙ (20) ατόμων για τον μήνα Ιού-
λιο, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, 
με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘ. 
ΑΤΟ-
ΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΕΡΟ-
ΜΙΣΘΙΩΝ 

ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-
ΣΜΟΥ 
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Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα σύμφωνα με 
την παρ. 7 του άρθρ. 21 του Ν. 2190/1994 όπως 
αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το  
άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997 
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ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡ/ΡΩΝ -2- 

1. Απολυτήριο Λυκείου ή Δίπλωμα επαγγελματικής 
Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας: 
α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων  
β) Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή 
πτυχίο Α’ & Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας 
«Μηχανικών συστημάτων Αυτοκινήτων» ή Απολυ-
τήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμή-
ματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή τεχνικής Επαγ-
γελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολή Μαθη-
τείας του ΟΑΕΔ ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτο-
κινήτου ή άλλος ισότιμος τίτλος Σχολικής Μονάδας 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης συνα-
φούς ειδικότητας  
Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα τυπικά αυτά 
προσόντα, γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι με απο-
λυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή 
απολυτήριο τριτάξιο γυμνασίου ή για υποψηφίους 
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, απολυ-
τήριο Δημοτικού Σχολείου) 
2. Επαγγελματικής άδεια οδήγησης Γ’ ή Δ’ κατηγο-
ρίας 
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ΑΔΑ: ΨΠΒΖΩ9Ι-ΘΒΛ



ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘ. 
ΑΤΟ-
ΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΕΡΟ-
ΜΙΣΘΙΩΝ 

ΕΡΓΑΤΕΣ YΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ -8- 

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα σύμφωνα με 
την παρ. 7 του άρθρ. 21 του Ν. 2190/1994 όπως 
αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το  
άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997 
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ΟΔΗΓΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ  ΕΛΚΥ-
ΣΤΗΡΩΝ (ΤΡΑΚΤΕΡ) 
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1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
ειδικότητας Γεωργικών Μηχανημάτων ή 
Αγροτικών Μηχανημάτων ή Τεχνικού Συντήρησης 
και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων ή 
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου 
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του 
Ν.1346/1983ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 
Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα τυπικά αυτά 
προσόντα, γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι με ομώ-
νυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωρι-
σμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής 
ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδα-
πής  ή απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον υποχρεωτι-
κής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασί-
ου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέ-
χρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 
ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής 
Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Ερ-
γαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα-
τάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημε-
δαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, 
ή απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον υποχρεωτικής εκ-
παίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για 
υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 
1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύνα-
μο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής 
του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρί-
ων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή 
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοι-
χη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 
2. Ισχύουσα άδεια οδήγησης γεωργικών μηχανη-
μάτων τύπου Α΄. 
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ΑΔΑ: ΨΠΒΖΩ9Ι-ΘΒΛ



Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής 
δικαιολογητικά: 
Αναφέρουμε ενδεικτικά:  
1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται) 
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αδείας (όπου απαιτείται) 
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδί-

κη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) ή κώλυμα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007 
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που 

τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 
(Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας- Σίνδος τηλ: 2313300503, 541 αντίστοιχα) και αρμόδιοι για την πα-
ραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ. Χαζαράκης Θεόκριτος και κ. Τοπάλογλου Βασιλική, κατά τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες από 9:00’ π.μ. έως 1:00’ μ.μ. 

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προ-
θεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσε-
ων του Δήμου, ήτοι μέχρι και  την Παρασκευή 3/7/2015. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου.  

 Σίνδος, 26 Ιουνίου 2015 
 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 Παπαγεωργίου Α. Χρυσοβαλάντης 

ΑΔΑ: ΨΠΒΖΩ9Ι-ΘΒΛ
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