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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ                  Σκύδρα 16-1-2018 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                 Αριθ Πρωτ.:336 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 

Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών  

         Υπηρεσιών 

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών                         

Ταχ Δ/νση   : Εθν. Αντίστασης 20          

Τ.Κ.              : 585 00  ΣΚΥΔΡΑ 

Τηλέφωνο   : 2381351806 

FAX              : 2381088886      

                                           

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   υπ.αρ. ΣΟΧ 1/2018 

 

Για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

Ο ΔΗΜΟΣ  ΣΚΥΔΡΑΣ 

 Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 

προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 

4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ. Α΄/2-12-2016).  

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 

54/τ.Α΄/14-3-2012). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 

318/1992 ΦΕΚ Α΄ 161 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση 

εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 

(Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, 

ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 237/τ. 

Α΄/31-10-2014).  
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6.  Την υπ΄ αριθμ. 72/23-03-2017    2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκύδρας με 

θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου του έτους 2017. 

7.  Το υπ΄ αριθμ. 4684/10-4-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 

με θέμα «Εισηγητική έκθεση προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο 

Σκύδρας Ν. Πέλλας (με κάλυψη της δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους) 

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./109/20015/1-8-2017 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 

παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α’) όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε η 

πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο 

Σκύδρας, σύμφωνα με τo υπ’ αριθμ.14563/4-8-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους». 

9. Την υπ΄ αριθμ. 298/15-12-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκύδρας με 

θέμα: «Καθορισμός ειδικότητας στην προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου». 

 10. Το υπ΄ αριθμ. 20050/5-1-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 

με θέμα: «΄Ελεγχος νομιμότητας της αριθμ.298/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Σκύδρας». 

11.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του  Δήμου Σκύδρας (ΦΕΚ 1793/Β/8-8-2011), όπως 

ισχύει. 

12.Την υπ΄ αριθμ.  19820/15-12-2018 βεβαίωση του Προϊστάμενου Οικονομικής Υπηρεσίας  του 

Δήμου Σκύδρας για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων. 

13.Το υπ΄αριθμ.23550(109)/15-1-2018 έγγραφο Τμήματος Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας 

Ενέργειας , Φυσικών Πόρων & Επαγγελμάτων  της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

Πέλλας της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Απαιτούμενη άδεια χειριστή για το 

Μ.Ε. 48162». 

 

                                            Ανακοινώνει  
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός 

(1) ατόμου , διάρκειας οχτώ (8) μηνών, για την κάλυψη  εποχικών ή παροδικών  αναγκών της 

Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου Σκύδρας που εδρεύει στη Σκύδρα και συγκεκριμένα του 

κάτωθι , ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης , αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α)  με τα 

αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) :  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

100 Δήμος Σκύδρας  Σκύδρα  

ΔΕ Χειριστών 

Μηχανημάτων Έργων 

(JCB) 

 8 μήνες 1 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

100 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας 

Β΄, Τάξης Δ΄ τουλάχιστον, σύμφωνα με το Π.Δ. 31/90  ή άδεια χειριστή 

μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄ ή Α΄ Ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για 

Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 

5.3.2013 απόφασης, όπως αυτή  τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 

υπ΄αριθ.οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015 και οικ. 84123/305/Φ113/8-8-2016  

αποφάσεις (*).   

 

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 

Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής 

Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή  Ν. 

3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας. 

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 

άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την 

έκδοση  της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια 

 άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς 

είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

 

γ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική 

Απόφαση 3486/1979).* 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω  προσόντα) 

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών  έργων Ομάδας 

Β΄, Τάξης Δ΄ τουλάχιστον, σύμφωνα με το Π.Δ. 31/90   ή άδεια χειριστή 

μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄ ή Α΄ Ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για 

Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 

5.3.2013 απόφασης, όπως αυτή  τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 

υπ΄αριθ.οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015 και οικ. 84123/305/Φ113/8-8-2016  

αποφάσεις (*).   

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης 

τεχνικής σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης 

τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής,  υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος 

υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας  υπηρεσίας, ότι η 

ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου 

είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

γ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική 

Απόφαση 3486/1979). 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω  προσόντα) 

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων  Ομάδας 

Β΄, Τάξης Δ΄ τουλάχιστον, σύμφωνα με το Π.Δ. 31/90   ή άδεια χειριστή 

μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄ ή Α΄ Ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για 

Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 

5.3.2013 απόφασης, όπως αυτή  τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 

υπ΄αριθ.οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015 και οικ. 84123/305/Φ113/8-8-2016  

αποφάσεις (*).   

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο 

τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 

απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης 

Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της 

ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 

τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας 

μηχανοδηγού-χειριστή (*). 

γ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική 

Απόφαση 3486/1979). 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω  προσόντα) 

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας 

Β΄, Τάξης Δ΄ τουλάχιστον σύμφωνα με το Π.Δ. 31/90   ή άδεια χειριστή 

μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄ ή Α΄ Ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για 

Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 

5.3.2013 απόφασης, όπως αυτή  τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 

υπ΄αριθ.οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015 και οικ. 84123/305/Φ113/8-8-2016  

αποφάσεις (*).   

 

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο 

τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 

απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης 

Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της 

ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 

τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-

χειριστή (*). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

γ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική 

Απόφαση 3486/1979). 

( * )ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του 

π.δ.113/2012, εφόσον στην νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η 

ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση 

της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.  

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το 

βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας. 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης 

αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας 

υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις 

επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής». 

  

 

Οι υποψήφιοι της ως άνω ειδικότητας  πρέπει να είναι ηλικίας από  18 έως 65 ετών.         
 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 

Για τη θέση με κωδικό 100 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που κατατάσσονται με τα ίδια 

προσόντα πρόσληψης , ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι 

κάτοικοι των Δήμων του Νομού Πέλλας  . 

 

Ολόκληρη η ανακοίνωση μαζί με τα παραρτήματα ,βρίσκεται στο κατάστημα της Υπηρεσίας 

μας ,Δημαρχείο Σκύδρας , στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Σκύδρας (www.skydra.gr) 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και 

να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, 

εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Δήμος Σκύδρας, Εθνικής Αντίστασης 20 , Τ.Κ. 585 00 Σκύδρα , απευθύνοντάς την στο Γραφείο 

Ανθρώπινου Δυναμικού  υπόψιν κας Ανδρεάδου Δέσποινας ή Σεμερτσίδου Νικολέτας  (τηλ. 

επικοινωνίας: 2381351826-7). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το 

εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο 

οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) 

και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές 

εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων 

του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης 

στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας 
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και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της 

προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην 

ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα 

ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  

Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ . 

 

 

 

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ  
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