
                                                    
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΔΗΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ                                                                                       Χαλκίδα 24/02/2021
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                 Αρ.Πρωτ.5355
Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού                                        

 Δ/νση:Ληλαντίων & Μεγασθένους
 Τ.Κ : 34100
 Πληροφορ:Κληματσάκη Αλεξάνδρα  
 Τηλέφωνο: 2221355129
 Fax: 22210 77610
 Email:  alexandra.klimatsaki@dchalkideon.gr      
                                  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
  Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου 8μηνης (8) διάρκειας

Ο Δήμος Χαλκιδέων σύμφωνα:
α)Σύμφωνα με το με αριθμ.9755/08-02-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  περί πρόσληψης προσωπικού
για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 
β)με τις διατάξεις των άρθρων 74 του ν.4745/2020 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 175 του ν.4764/2020 επι-
τρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους
Ο.Τ.Α. για τις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής
της δημόσιας υγείας ,  η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες και ειδικότερα οι
συμβάσεις που θα συναφθούν έως τις 28/02/2021 δύναται να εξαντλήσουν την μέγιστη διάρκεια των 8 μηνών και
γ)Την με αριθμ.64/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων  περί έγκρισης πρόσληψης
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  οκτάμηνης (8) διάρκειας,  συνολικού
αριθμού σαράντα (40) ατόμων, για τις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων
λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, για τις εξής ειδικότητες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟ-
ΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡ.ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5 ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ Οκτώ (8) μήνες

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ Οκτώ (8) μήνες

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ Οκτώ (8) μήνες

ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΩΝ 1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑ-
ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οκτώ (8) μήνες

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑ-
ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οκτώ (8) μήνες

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 3 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑ-
ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ή ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ Η΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΔΙΠΛΩΜΑ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ  ή Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & ΠΕΙ

Οκτώ (8) μήνες
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    Σελ. 2  από 4
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑ-

ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Οκτώ (8) μήνες

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 2 α)  Άδεια χειριστού  μηχανημάτων  έργων 
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυ-
τήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως 
ειδικότητας ή Απολυτήριος τίτλος τουλάχι-
στον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτή-
ριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους 
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 τί-
τλο 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 χειρι-
στή.

Οκτώ (8) μήνες

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
(Γεωργικού Ελκυστήρα-τρακτέρ)

1 α)  Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος 
(διαξονικού ελκυστήρα τρακτερ),  και β) 
άδεια οδήγησης επαγγελματική ή ερασιτεχνι-
κή και 
γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυ-
τήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως 
ειδικότητας ή Απολυτήριος τίτλος τουλάχι-
στον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτή-
ριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους 
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 τί-
τλο 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 χειρι-
στή.

Οκτώ (8) μήνες

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 6 Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα Οκτώ (8) μήνες

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 14 Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα Οκτώ (8) μήνες

ΥΕ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα Οκτώ (8) μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
1.Αίτηση
2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που
 προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. 
5.Πτυχίο ΑΕΙ

ΑΔΑ: 9ΚΚΦΩΗΑ-0ΞΘ



    Σελ. 3  από 4

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
1.Αίτηση
2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που
 προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. 
5.Πτυχίο ΤΕΙ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά :
1.Αίτηση
2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που
 προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. 
5.α)Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ),ανάλογα με την θέση.  
β)άδεια χειριστή μηχανημάτων έργων ανάλογα με την θέση.
γ) άδεια οδήγησης επαγγελματική ή ερασιτεχνική ανάλογα με την θέση.και 
δ)άδεια οδήγησης Γ΄ή Δ΄ή Ε΄κατηγορίας ανάλογα με την θέση.
ε)Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι) ανάλογα με την θέση.
στ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας ή απολυτήριος τίτλος τουλάχι-
στον 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 του-
λάχιστον τριών (3) ετών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας χειριστή

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά :
1.Αίτηση
2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που
προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την  αίτηση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλου-
θη διεύθυνση: alexandra  .  klimatsaki  @  dchalkideon  .  gr 

Αρμόδια υπάλληλος Κληματσάκη Αλεξάνδρα κλάδου ΔΕ 38/Α΄, τηλ.2221355129.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 24/02/2021 έως και 25/2/2021 και ώρα 
12.00 το μεσημέρι.

mailto:alexandra.klimatsaki@dchalkideon.gr
ΑΔΑ: 9ΚΚΦΩΗΑ-0ΞΘ



    Σελ. 4  από 4
Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογε-
γραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

  Οι προσλήψεις θα γίνουν με κοινωνικά κριτήρια από τριμελή επιτροπή που θα συσταθεί από την
  Δήμαρχο  Χαλκιδέων για το σκοπό αυτό.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

    

                                                                                                                                               ΕΛΕΝΗ ΒΑΚΑ

ΑΔΑ: 9ΚΚΦΩΗΑ-0ΞΘ
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