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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την 

αντιμετώπιση άμεσων και κατεπειγουσών αναγκών  του Δήμου Σκύδρας 

(σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας λόγω κορωνοïού  COVID-19)  

 

Ο Δήμος Σκύδρας ύστερα από την υπ’ αρ.20/2021 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Σκύδρας (ΑΔΑ:ΨΣΧΚΩ12-ΣΥΜ) ) και έχοντας υπόψη τις 

διατάξεις του  άρθρου 175 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ256/Α/23-12-2020), 

ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό, συνολικού αριθμού δεκαοκτώ (18)  

ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έναρξης από 

την ολοκλήρωση των κατά τον νόμο διαδικασιών και λήξης  την 5η Ιουλίου 2021) 

για την κάλυψη άμεσων και κατεπειγουσών αναγκών (σοβαρής απειλής της 

δημόσιας υγείας λόγω κορωνοïού  COVID-19) στις  παρακάτω υπηρεσίες  ,ως 

εξής:  

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟ

Σ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΥΕ Εργατών 

(περισυλλογής 

και σίτισης 

αδέσποτων 

ζώων) 

 1 με οριστική 
ημερομηνία 
λήξης την 
5η -07-2021 

Αυτοτελές 
Τμήμα 
Τοπ.Οικον. 
Ανάπτυξης 

ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας  

8 με οριστική 
ημερομηνία 
λήξης την 
5η -07-2021 

Υπηρεσία 
Καθαριότητας  

ΥΕ 

Εργατοτεχνιτών 

2 με οριστική 
ημερομηνία 
λήξης την 
5η -07-2021 

Τεχνική 
Υπηρεσία 

ΔΕ Οδηγών 

Απορριμματο- 

Φόρων Αυτ/των 

2 με οριστική 
ημερομηνία 
λήξης την 
5η -07-2021 

Υπηρεσία 
Καθαριότητας 

ΔΕ Χειριστή 

Μηχ/των Έργων 

(JCB) 

1 με οριστική 
ημερομηνία 
λήξης την 
5η -07-2021 

Τεχνική 
Υπηρεσία 
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ΔΕ 

Ηλεκτρολόγων 

1 με οριστική 
ημερομηνία 
λήξης την 
5η -07-2021 

Τεχνική 
Υπηρεσία 

ΔΕ Διοικητικού 1 με οριστική 
ημερομηνία 
λήξης την 
5η -07-2021 

Κοινωνική 
Υπηρεσία 

ΔΕ Γενικών 

Καθηκόντων 

1 με οριστική 
ημερομηνία 
λήξης την 
5η -07-2021 

Κοινωνική 
Υπηρεσία 

ΔΕ Κλητήρων – 

Οδηγών 

1 με οριστική 
ημερομηνία 
λήξης την 
5η -07-2021 

Κοινωνική 
Υπηρεσία 

                               

                      

            ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους θα πρέπει να υποβάλουν  τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1)Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 

2)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

3)Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 περί 

καταλληλότητας – υγείας (άρθρ.14 Ν.3584/2007)  και περί μη καταδίκης, 

συμπαράστασης κλπ (άρθρ.16 του Ν.3584/2007) 

4)Τα παρακάτω δικαιολογητικά ανά κατηγορία και κλάδο, ως εξής: 

 

Για τους ΔΕ Οδηγούς Απορριμματοφόρων : 

α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C΄ ( Π.Δ. 51/2012) και 

β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδος Δευτεροβάθμιας ή 

μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 

αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

ή 

απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριτάξιου 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 οδήγησης αυτοκινήτου. 
Ο τρόπος απόδειξης της εμπειρίας γίνεται α) με βεβαίωση δημοσίου φορέα ή β) με βεβαίωση 
ασφαλιστικού φορέα και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η διάρκεια και το 
είδος της εργασίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ( ΠΕΙ) 

 

Για τον ΔΕ Χειριστή Μηχ/των Έργων (JCB) 

α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 

ομάδας Β' τάξης Δ' ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β' 

ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της 

απόφασης με αριθμ.οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει  

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική και  

γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 

αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας  
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ή 

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 

απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης 

Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 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 χειριστή. 
Ο τρόπος απόδειξης της εμπειρίας γίνεται α) με βεβαίωση δημοσίου φορέα ή β) με βεβαίωση 
ασφαλιστικού φορέα και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η διάρκεια και το 
είδος της εργασίας. 
Για τον ΔΕ Ηλεκτρολόγων : 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου 

Α΄Ειδικότητας σύμφωνα με το π.δ.108/2013 ή αντίστοιχη ισότιμη άδεια, και  

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής, 

ανεξαρτήτως ειδικότητας 

ή 

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή 

για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού 

σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 

580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 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 άδεια. 
Ο τρόπος απόδειξης της εμπειρίας γίνεται α) με βεβαίωση δημοσίου φορέα ή β) με βεβαίωση 
ασφαλιστικού φορέα και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η διάρκεια και το 
είδος της εργασίας. 
 

Για τον ΔΕ Κλητήρων - Οδηγών  :  

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 

δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος 

ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και  

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον  Β΄ κατηγορίας. 

 

 Για τον ΔΕ Γενικών Καθηκόντων :  

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 

αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.   

 

Για τον ΔΕ Διοικητικού  : 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 

αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας , και  

β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (ι) επεξεργασίας κειμένων, (ιι) 

υπολογιστικών φύλλων και (ιιι) υπηρεσιών διαδικτύου.  

 

Για τους ΥΕ Εργατών Καθαριότητας : 

Φωτοαντίγραφο του  Απολυτήριου τίτλου τουλάχιστον Υποχρεωτικής 

Εκπαίδευσης: Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν 

αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ή  ισότιμος τίτλος 

της αλλοδαπής 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. 
 
Για τους ΥΕ Εργατοτεχνίτες : 
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Φωτοαντίγραφο του  Απολυτήριου τίτλου τουλάχιστον Υποχρεωτικής 

Εκπαίδευσης: Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν 

αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ή  ισότιμος τίτλος 

της αλλοδαπής 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. 

 
 
Για τον ΥΕ Εργάτων (περισυλλογής και σίτισης αδέσποτων ζώων) : 

 

Φωτοαντίγραφο του  Απολυτήριου τίτλου τουλάχιστον Υποχρεωτικής 

Εκπαίδευσης: Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν 

αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ή  ισότιμος τίτλος 

της αλλοδαπής 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. 

 

 

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τον πλήρη φάκελό τους με την  

αίτηση και τα απαραίτητα δικ/κά, αποκλειστικά αυτοπροσώπως, στο Δημαρχείο 

Σκύδρας (Δ/νση:Εθνικής Αντίστασης 20, τηλ:2381351826-7),στο γραφείο 

Προσωπικού, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως. Αρμόδια για την παραλαβή 

είναι η υπάλληλος Σεμερτσίδου Νικολέτα  κατά τις εργάσιμες ημέρες και  τις ώρες 

από 09.00 ως και 13.00 . 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε 

προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη εργάσιμη της ημέρας 

ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, δηλαδή από  

3-2-2021 ως και 5-2-2021. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια. 

 

 

 

 
                                           Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

    

                                        ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
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