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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. το άρθρο 212 του Ν.3584/07 
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). 
3. Το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/11.05.2015 τ.Α΄) με το ο-

ποίο αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. 
(ΦΕΚ 143/Α/28.06.2007) περί προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές  ή 
πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ.  

4. Τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 
54/τ.Α΄/12.03.2012) όπως συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της παρ. 22 του 
άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11.04.2012) και τροποποιήθη-
καν με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11.05.2015).  

5. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων (ΦΕΚ/Β/2-3-2016). 
6. Την υπ’ αριθ. 3689/05-03-2019 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του 

Δήμου περί ύπαρξης πιστώσεων για πυροπροστασία. 
7. την υπ’ αριθμ. 36/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 

αποφασίστηκε η πρόσληψη δύο (2) χειριστών μηχανημάτων έργου διάρ-
κειας 3 μηνών για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας για το έτος 2019. 

 
Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υ-
πηρεσιών του (πυρασφάλεια) για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα 
αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα, χρονική περίοδο: 
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΗ  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΕ Χειριστές 
Μηχανημάτων 
έργων 
(JCB Ομάδας B΄ 
τάξης Δ΄)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Δ΄ 
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελ-
ματική,   
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγ-
γελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β' κύκλου σπουδών ή 
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματι-
κού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ 
του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνε-
ται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος 
σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρ-
μόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέ-
ρω άδεια μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του 
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογι-
σμό και εμπειρίας.   
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα 
ανωτέρω προσόντα) 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων ομάδας  Β΄ τάξης Δ’   
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελ-
ματική,  
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος ανα-
γνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος  σχολής της αλλοδαπής. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμέ-
νης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδα-
πής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βε-
βαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσί-
ας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού- χειριστή χορηγή-
θηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε 
με συνυπολογισμό και εμπειρίας.   
 ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα 
ανωτέρω προσόντα) 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων ομάδας  Β΄ τάξης Δ’ 
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελ-
ματική,  
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαί-
δευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υπο-
ψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυ-
τήριο 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 αλ-
λοδαπής  και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) 
ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανο-
δηγού-χειριστή. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 μήνες 
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα 
ανωτέρω προσόντα) 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων ομάδας  Β΄ τάξης Δ΄ 
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελ-
ματική,  
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαί-
δευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υπο-
ψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυ-
τήριο Δημοτικού Σχολείου),ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτ-
λος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή α-
πολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 
2817/2000  της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλ-
λοδαπής  και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι  (6) μη-
νών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδη-
γού-χειριστή. 
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστη-
σαν βάσει του π.δ 113/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια 
δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονο-
λογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική 
βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προ-
κύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. 
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να 
προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της ε-
μπειρίας. 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
 Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι ά-
δειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 
22/1976, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκο-
μίζει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας 
υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας μηχανοδηγού 
χειριστή μηχανημάτων τεχνικών έργων του π.δ. 22/1976, 
με τις ομάδες μηχανημάτων του π.δ. 31/1990. 

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελ-
ματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δε-
κτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπη-
ρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναμίας 
και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις 
επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».    

 

 
 
 
 
 
ΔΕ Χειριστές 
Μηχανημάτων 
έργων 
Φορτωτής Ομά-
δας Ε΄ τάξης 
Β΄) 

 
 
 
 
 

1 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων ομάδας Ε΄ τάξης Β΄ ή άδεια χειριστή μη-
χανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α ειδικότητας 1 του Π.Δ. 
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της 
απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 
(Η)/5.3.2013(*), 
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελ-
ματική, 
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγ-
γελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β' κύκλου σπουδών ή 

 
 
 
 
 
3 μήνες 
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 Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματι-
κού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ 
του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδή-
ποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της η-
μεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψή-
φιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της 
άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -
χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε 
αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανω-
τέρω προσόντα) 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων ομάδας Ε΄ τάξης Β΄ ή άδεια χειριστή μη-
χανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α ειδικότητας 1 του Π.Δ. 
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της 
απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 
(Η)/5.3.2013(*), 
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελ-
ματική, 
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος ανα-
γνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμέ-
νης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδα-
πής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βε-
βαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσί-
ας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή χορηγή-
θηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε 
με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανω-
τέρω προσόντα) 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων ομάδας Ε΄ τάξης Β΄ ή άδεια χειριστή μη-
χανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α ειδικότητας 1 του Π.Δ. 
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της 
απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 
(Η)/5.3.2013(*), 
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελ-
ματική, 
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαί-
δευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υπο-
ψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυ-
τήριο 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 αλ-
λοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) 
ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανο-
δηγού-χειριστή (*). 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
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(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανω-
τέρω προσόντα) 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων ομάδας Ε΄ τάξης Β΄ ή άδεια χειριστή μη-
χανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α ειδικότητας 1 του Π.Δ. 
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της 
απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 
(Η)/5.3.2013(*), 
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελ-
ματική, 
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαί-
δευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υπο-
ψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυ-
τήριο 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 αλ-
λοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μη-
νών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδη-
γού-χειριστή (*). 
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστη-
σαν βάσει του π.δ 113/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια 
δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονο-
λογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική 
βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προ-
κύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. 
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να 
προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της ε-
μπειρίας. 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες 
μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνι-
κών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 
(ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α’). 
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελ-
ματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δε-
κτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπη-
ρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
«περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης 
αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες 
οδήγησης ημεδαπής». 

     
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

 Αίτηση  
 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας. 
 Άδεια Χειριστή Μηχανήματος Έργου. 
 Άδεια οδήγησης επαγγελματική ή ερασιτεχνική. 
 Τίτλος Σπουδών 
 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 
 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Υπηρεσιακή Αυτεπάγγελτη αναζήτηση). 
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 Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι υποψήφιοι άρρενες, είτε να έχουν εκπληρώσει 
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, είτε να έχουν απαλλαγεί νομίμως 
από αυτές. 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προ-
βλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του 
ν.3584/07, άρθρα 12 έως  17 (παραλαβή υποδείγματος από την υπηρε-
σία μας). 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το 
αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υ-
πηρεσία η Νομικό Πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.2190/1994 με 
την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση απασχόλησης να δηλώσουν 
την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρ-
κειά της (έναρξη και λήξη) (παραλαβή υποδείγματος από την υπηρεσία 
μας). 

 
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου 
Διρφύων – Μεσσαπίων (Δ/νση: Αβάντων 18, τηλ: 2228350223), αρμόδιος υπάλ-
ληλος, Μπαρσάκης Σπυρίδων, από 03/04/2019 έως και 12/04/2019. 
 
 
 
                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  
 
 
                                                                

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ                                                                                                                              
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