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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΓΙΡΦΤΧΝ – ΜΔΑΠΙΧΝ 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. To αξζξ. 58 ηνπ 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/7-6-2010). 

2. Τα άξζξα 206 & 212 ηνπ Ν.3584/07 (ΦΔΚ 143/Α΄/28-6-2007) πεξί πξόζ-

ιεςεο Πξνζσπηθνύ γηα θαηεπείγνπζεο επνρηθέο ή πξόζθαηξεο αλάγθεο 

Ο.Τ.Α. 

3. Τν άξζξν 41 παξ. 2 ηνπ Ν. 4325/2015 (ΦΔΚ 47/11.05.2015 η.Α΄) κε ην ν-

πνίν αληηθαζίζηαηαη ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.3584/2007 Κ.Κ.Γ.Κ.Υ. 

(ΦΔΚ 143/Α/28.06.2007) πεξί πξνζσπηθνύ γηα θαηεπείγνπζεο επνρηθέο  ή 

πξόζθαηξεο αλάγθεο ΟΤΑ.  

4. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 20α ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν.4057/2012 (ΦΔΚ 

54/η.Α΄/12.03.2012) όπσο ζπκπιεξώζεθαλ κε ηηο όκνηεο ηεο παξ. 22 ηνπ 

άξζξνπ 12 ηνπ Ν.4071/2012 (ΦΔΚ 85/η.Α΄/11.04.2012) θαη ηξνπνπνηήζε-

θαλ κε ην άξζξν 41 παξ. 1α ηνπ Ν.4325/2015 (ΦΔΚ 47/η.Α΄/11.05.2015).  

5. Τνλ Ο.Δ.Υ. ηνπ Γήκνπ Γηξθύσλ Μεζζαπίσλ (ΦΔΚ/Β/2-3-2016). 

6. Τηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ 46 ηεο ΠΝΠ ΦΔΚ 75/Α΄/30-3-2020 Καηεπείγνληα δε-

ηήκαηα αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ δεκόζηνπ ηνκέα. 

7. Τελ ππ’ αξηζ. 5577/4-5-2020 βεβαίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γή-

κνπ πεξί ύπαξμεο πηζηώζεσλ γηα ππξνπξνζηαζία. 

8. ηελ ππ’ αξηζκ. 79/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, κε 

ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε πξόζιεςε ηξηώλ (3) ρεηξηζηώλ κεραλεκάησλ έξ-

γνπ δηάξθεηαο ηεζζάξσλ (4) κελώλ γηα θάιπςε αλαγθώλ ππξνπξνζηαζίαο 

γηα ην έηνο 2020. 

 

Ανακοινώνει 

 

Τελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ δηάξθεηαο ηεζζάρων (4) μηνών, ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ηριών (3) τειρι-

ζηών μητανημάηων έργοσ (ΓΔ) , πξνο θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ 

ηνπ Γήκνπ  (ππξαζθάιεηα) γηα ηηο εμήο θαηά αξηζκό αηόκσλ, εηδηθόηεηεο, κε ηα 

αληίζηνηρα εηδηθά ηππηθά πξνζόληα: 

mailto:prosopiko@ddm.gov.gr
http://www.ddm.gov.gr/
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000025109_N0000026576_S0000113989
ΑΔΑ: ΨΕΔΒΩ92-Ω6Ρ
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ΓΔ Φεηξηζηέο Μεραλεκάησλ έξγσλ 
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  ΤΝΟΛΟ 3 
 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 

 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 

 

ΔΙΓΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

 

101.  

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

α)  Άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο 

ηερληθώλ έξγσλ νκάδαο Β΄ ηάμεο Γ΄ 

β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγει-

καηηθή,   

γ) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Τερληθνύ Δπαγ-

γεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ ή Β' θύθινπ ζπνπδώλ ή 

Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Τερληθνύ Δπαγγεικαηη-

θνύ Λπθείνπ ή Τερληθώλ Δπαγγεικαηηθώλ Σρνιώλ Γεπηε-

ξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή Σρνιώλ Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ 

ηνπ Ν.1346/83 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ 

ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. Γίλε-

ηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΙΔΚ ή δεπηεξνβάζ-

κηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ππό ηελ 

πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο ππνβάιεη βεβαίσζε ηεο αξ-

κόδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέ-

ξσ άδεηα κεραλνδεγνύ -ρεηξηζηή ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο είηε κε ζπλππνινγη-

ζκό θαη εκπεηξίαο.   

 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα 

αλσηέξσ πξνζόληα) 

α) Άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο 

ηερληθώλ έξγσλ νκάδαο  Β΄ ηάμεο Γ’   

β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγει-

καηηθή,  

γ) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο, απνιπηήξηνο ηίηινο αλα-

γλσξηζκέλεο θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή 

ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο  ζρνιήο ηεο αιινδαπήο. 

Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέ-

λεο θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδα-

πήο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο ππνβάιεη βε-

βαίσζε ηεο αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζί-

αο, όηη ε αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνύ- ρεηξηζηή ρνξεγή-

ζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο είηε 

κε ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο.   
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 ΠΡΟΟΝΣΑ  Β΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  

(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα 

αλσηέξσ πξνζόληα) 

α) Άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο 

ηερληθώλ έξγσλ νκάδαο  Β΄ ηάμεο Γ’ 

β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγει-

καηηθή,  

γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Υπνρξεσηηθήο Δθπαί-

δεπζεο (δει. απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππν-

ςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπ-

ηήξην Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ), ή  ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο 

ηίηινο θαηώηεξεο Τερληθήο Σρνιήο  ηνπ  Ν.Γ. 580/1970  ή 

απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 

2817/2000  ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αι-

ινδαπήο  θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) 

εηώλ, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο κεραλν-

δεγνύ-ρεηξηζηή. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Γ΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  

(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα 

αλσηέξσ πξνζόληα) 

α) Άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο 

ηερληθώλ έξγσλ νκάδαο  Β΄ ηάμεο Γ΄ 

β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγει-

καηηθή,  

γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Υπνρξεσηηθήο Δθπαί-

δεπζεο (δει. απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππν-

ςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπ-

ηήξην Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ),ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίη-

ινο θαηώηεξεο Τερληθήο Σρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή α-

πνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 

2817/2000  ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αι-

ινδαπήο  θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη  (6) κε-

λώλ, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο κεραλνδε-

γνύ-ρεηξηζηή. 

 

(*)ΔΠΙΗΜΑΝΗ: 

Υπνςήθηνη πνπ θαηείραλ άδεηα ηελ νπνία ανηικαηέζηη-

ζαν βάζεη ηνπ π.δ 113/2012, εθόζνλ ζηε λέα απηή άδεηα 

δεν αναγράθεηαι η αρτική άδεια και η ημεροτρονο-

λογία κηήζης ασηής, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή 

βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο από ηελ νπνία λα πξν-

θύπηνπλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία. 

Η εν λόγω βεβαίωζη απαιηείηαι, προκειμένοσ να 

προζμεηρηθεί ηο βαθμολογούμενο κριηήριο ηης ε-

μπειρίας. 

 

ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ  

 Γηα ηα θερμικά μητανήμαηα γίλνληαη δεθηέο θαη νη ά-

δεηεο κεραλνδεγώλ ρεηξηζηώλ κεραλεκάησλ εθηέιεζεο 

ηερληθώλ έξγσλ, πνπ ρνξεγήζεθαλ βάζεη ηνπ π.δ. 

22/1976, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο πξνζθν-

κίδεη βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

ππεξεζίαο γηα ηελ αληηζηνηρία ηεο άδεηαο κεραλνδεγνύ 
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ρεηξηζηή κεραλεκάησλ ηερληθώλ έξγσλ ηνπ π.δ. 22/1976, 

κε ηηο νκάδεο κεραλεκάησλ ηνπ π.δ. 31/1990. 

Σηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη επαγγει-

καηηθήο άδεηαο νδήγεζεο αλλοδαπής, γηα λα γίλνπλ δε-

θηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο ππε-

ξεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Σπγθνηλσληώλ «πεξί ηζνδπλακίαο 

θαη αληηζηνηρίαο ηεο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο κε ηηο 

επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο».    

 

 

102. 
ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

α) Άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο 

ηερληθώλ έξγσλ νκάδαο Δ΄ ηάμεο Β΄ ή άδεηα ρεηξηζηή κε-

ραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Α εηδηθόηεηαο 1 ηνπ Π.Γ. 

113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 1.5 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

απόθαζεο κε αξηζκ. νηθ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 

(Η)/5.3.2013(*), 

β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγει-

καηηθή, 

γ) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Τερληθνύ Δπαγ-

γεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ ή Β' θύθινπ ζπνπδώλ ή 

Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Τερληθνύ Δπαγγεικαηη-

θνύ Λπθείνπ ή Τερληθώλ Δπαγγεικαηηθώλ Σρνιώλ Γεπηε-

ξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή Σρνιώλ Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ 

ηνπ Ν.1346/83 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ 

ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 

αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδή-

πνηε ηίηινο ΙΔΚ ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο 

ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο ε-

κεδαπήο ή αιινδαπήο ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςή-

θηνο ππνβάιεη βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο 

άδεηαο ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνύ -

ρεηξηζηή ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε 

απηνηειώο είηε κε ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην κε ηα αλσ-

ηέξσ πξνζόληα) 

α) Άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο 

ηερληθώλ έξγσλ νκάδαο Δ΄ ηάμεο Β΄ ή άδεηα ρεηξηζηή κε-

ραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Α εηδηθόηεηαο 1 ηνπ Π.Γ. 

113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 1.5 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

απόθαζεο κε αξηζκ. νηθ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 

(Η)/5.3.2013(*), 

β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγει-

καηηθή, 

γ) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο, απνιπηήξηνο ηίηινο αλα-

γλσξηζκέλεο θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή 

ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιήο ηεο αιινδαπήο. 

Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέ-

λεο θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδα-

πήο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο ππνβάιεη βε-

βαίσζε ηεο αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζί-

αο, όηη ε αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή ρνξεγή-

ζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο είηε 

κε ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο. 

ΑΔΑ: ΨΕΔΒΩ92-Ω6Ρ



 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην κε ηα αλσ-

ηέξσ πξνζόληα) 

α) Άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο 

ηερληθώλ έξγσλ νκάδαο Δ΄ ηάμεο Β΄ ή άδεηα ρεηξηζηή κε-

ραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Α εηδηθόηεηαο 1 ηνπ Π.Γ. 

113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 1.5 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

απόθαζεο κε αξηζκ. νηθ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 

(Η)/5.3.2013(*), 

β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγει-

καηηθή, 

γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Υπνρξεσηηθήο Δθπαί-

δεπζεο (δει. απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππν-

ςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπ-

ηήξην Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ), ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο 

ηίηινο θαηώηεξεο Τερληθήο Σρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή 

απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 

2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αι-

ινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) 

εηώλ, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο κεραλν-

δεγνύ-ρεηξηζηή (*). 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην κε ηα αλσ-

ηέξσ πξνζόληα) 

α) Άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο 

ηερληθώλ έξγσλ νκάδαο Δ΄ ηάμεο Β΄ ή άδεηα ρεηξηζηή κε-

ραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Α εηδηθόηεηαο 1 ηνπ Π.Γ. 

113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 1.5 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

απόθαζεο κε αξηζκ. νηθ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 

(Η)/5.3.2013(*), 

β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγει-

καηηθή, 

γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Υπνρξεσηηθήο Δθπαί-

δεπζεο (δει. απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππν-

ςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπ-

ηήξην Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ), ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο 

ηίηινο θαηώηεξεο Τερληθήο Σρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή 

απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 

2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αι-

ινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κε-

λώλ, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο κεραλνδε-

γνύ-ρεηξηζηή (*). 

 

(*)ΔΠΙΗΜΑΝΗ: 

Υπνςήθηνη πνπ θαηείραλ άδεηα ηελ νπνία ανηικαηέζηη-

ζαν βάζεη ηνπ π.δ 113/2012, εθόζνλ ζηε λέα απηή άδεηα 

δεν αναγράθεηαι η αρτική άδεια και η ημεροτρονο-

λογία κηήζης ασηής, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή 

βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο από ηελ νπνία λα πξν-

θύπηνπλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία. 

Η εν λόγω βεβαίωζη απαιηείηαι, προκειμένοσ να 

προζμεηρηθεί ηο βαθμολογούμενο κριηήριο ηης ε-

ΑΔΑ: ΨΕΔΒΩ92-Ω6Ρ



μπειρίας. 

 

ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ 

Γηα ηα θερμικά μητανήμαηα γίλνληαη δεθηέο θαη νη άδεηεο 

κεραλνδεγώλ ρεηξηζηώλ κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερλη-

θώλ έξγσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ βάζεη ηνπ π.δ. 22/1976 

(ΦΔΚ 6/12.01.1976/η.Α’). 

Σηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη επαγγει-

καηηθήο άδεηαο νδήγεζεο αλλοδαπής, γηα λα γίλνπλ δε-

θηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο ππε-

ξεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθόηεηαο, Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ 

«πεξί ηζνδπλακίαο θαη αληηζηνηρίαο ηεο άδεηαο νδήγεζεο 

αιινδαπήο κε ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο 

νδήγεζεο εκεδαπήο». 

 

103. 
ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
 α) Άδεια μηχανοδηγοφ – χειριςτή εκτζλεςησ τεχνικϊν ζρ-
γων Ομάδασ Ζ΄, Τάξησ Α΄, ςφμφωνα με το Π.Δ. 31/90 ή ά-
δεια χειριςτή μηχανημάτων ζργου (Μ.Ε.) Ομάδασ A΄ Ειδι-
κότητασ 3 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 τησ κατάταξησ 
του άρθρου 2 τησ υπϋαριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 
5.3.2013 απόφαςησ, όπωσ αυτή τροποποιήθηκε και ςυ-
μπληρϊθηκε με την υπϋαριθ.οικ.71993/301/Φ113/3-7-
2015 απόφαςη (*). 
β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγει-

καηηθή, 
 γ) Ο ομϊνυμοσ ή αντίςτοιχοσ τίτλοσ ΙΕΚ ή Τεχνικοφ Επαγ-
γελματικοφ Εκπαιδευτηρίου Αϋ ή Βϋ κφκλου ςπουδϊν ή Ε-
νιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ή Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ 
Λυκείου ή Τεχνικϊν Επαγγελματικϊν Σχολϊν Δευτεροβάθ-
μιασ Εκπαίδευςησ ή Σχολϊν Μαθητείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 
1346/83 ή άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικϊν μονάδων τησ 
ημεδαπήσ ή αλλοδαπήσ, αντίςτοιχησ ειδικότητασ. Γίνεται 
επίςησ δεκτόσ οποιοςδήποτε τίτλοσ ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιασ 
εκπαίδευςησ ή άλλοσ ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ ςχο-
λικϊν μονάδων τησ ημεδαπήσ ή αλλοδαπήσ υπό την προχ-
πόθεςη ότι ο υποψήφιοσ υποβάλει βεβαίωςη τησ αρμόδι-
ασ για την ζκδοςη τησ αδείασ υπηρεςίασ, ότι η ανωτζρω 
άδεια μηχανοδηγοφ – χειριςτή χορηγήθηκε βάςει του ςυ-
γκεκριμζνου τίτλου είτε αυτοτελϊσ είτε με ςυνυπολογιςμό 
και εμπειρίασ.  

 
  ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
 Εφόςον οι θζςεισ δεν καλυφθοφν από υποψηφίουσ με τα 

ανωτζρω προςόντα, επιτρζπεται η κάλυψή τουσ από 
υποψηφίουσ με: 

 1) Άδεια μηχανοδηγοφ – χειριςτή εκτζλεςησ τεχνικϊν ζρ-
γων Ομάδασ Ζ΄, Σάξησ Α΄, ςφμφωνα με το Π.Δ. 31/90 ή 
άδεια χειριςτή μηχανημάτων ζργου (Μ.Ε.) Ομάδασ A΄ Ει-
δικότητασ 3 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 τησ κατά-

ΑΔΑ: ΨΕΔΒΩ92-Ω6Ρ



ταξησ του άρθρου 2 τησ υπϋαριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 
(Η)/ 5.3.2013 απόφαςησ, όπωσ αυτή τροποποιήθηκε και 
ςυμπληρϊθηκε με την υπϋαριθ.οικ.71993/301/Φ113/3-7-
2015 απόφαςη (*). 

 2) Ομϊνυμο ή αντίςτοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωριςμζ-
νησ κατϊτερησ τεχνικήσ ςχολήσ τησ ημεδαπήσ ή ιςότιμοσ 
και αντίςτοιχοσ τίτλοσ ςχολήσ τησ αλλοδαπήσ. Γίνεται ε-
πίςησ δεκτόσ οποιοςδήποτε τίτλοσ αναγνωριςμζνησ κα-
τϊτερησ τεχνικήσ ςχολήσ τησ ημεδαπήσ ή αλλοδαπήσ, 
υπό την προχπόθεςη ότι ο υποψήφιοσ υποβάλει βεβαί-
ωςη τησ αρμόδιασ για την ζκδοςη τησ άδειασ υπηρεςίασ, 
ότι η ανωτζρω άδεια μηχανοδηγοφ-χειριςτή χορηγήθηκε 
βάςει του ςυγκεκριμζνου τίτλου είτε αυτοτελϊσ είτε με 
ςυνυπολογιςμό και εμπειρίασ. 

 3) Ιςχφουςα επαγγελματική άδεια οδήγηςησ αυτοκινήτου 
εραςιτεχνική ή επαγγελματική. 
 
 ΠΡΟΟΝΣΑ B' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
 Εφόςον οι θζςεισ δεν καλυφθοφν από υποψηφίουσ με τα 

ανωτζρω προςόντα, επιτρζπεται η κάλυψή τουσ 
από υποψηφίουσ με:  

1) Άδεια μηχανοδηγοφ – χειριςτή εκτζλεςησ τεχνικϊν ζρ-
γων Ομάδασ Ζ΄, Σάξησ Α΄, ςφμφωνα με το Π.Δ. 31/90 ή 
άδεια χειριςτή μηχανημάτων ζργου (Μ.Ε.) Ομάδασ A΄ Ει-
δικότητασ 3 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 τησ κατά-
ταξησ του άρθρου 2 τησ υπϋαριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 
(Η)/ 5.3.2013 απόφαςησ, όπωσ αυτή τροποποιήθηκε και 
ςυμπληρϊθηκε με την υπϋαριθ.οικ.71993/301/Φ113/3-7-
2015 απόφαςη (*) .  

2) Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικήσ Εκπαίδευςησ (δηλ. απο-
λυτήριο τριταξίου Γυμναςίου ή απολυτήριο Δημοτικοφ 
ςχολείου (για υποψηφίουσ που ζχουν αποφοιτήςει μζχρι 
και το 1980) ή ιςοδφναμο απολυτήριο τίτλο κατϊτερησ τε-
χνικήσ ςχολήσ του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριο τίτλο εργα-
ςτηρίων ειδικήσ επαγγελματικήσ εκπαίδευςησ και κατάρ-
τιςησ, του άρθ. 1 του Ν. 2817/2000 τησ ημεδαπήσ ή άλλο 
ιςότιμο τίτλο τησ αλλοδαπήσ και αντίςτοιχη εμπειρία του-
λάχιςτον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηςη τησ παραπά-
νω άδειασ μηχανοδηγοφ - χειριςτή (*). 

 3) Ιςχφουςα επαγγελματική άδεια αυτοκινήτου εραςιτε-
χνική ή επαγγελματική. 
 
  ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
 
Εφόςον οι θζςεισ δεν καλυφθοφν από υποψηφίουσ με τα 

ανωτζρω προςόντα, επιτρζπεται η κάλυψή τουσ 
από υποψηφίουσ με:  

ΑΔΑ: ΨΕΔΒΩ92-Ω6Ρ



1) Άδεια μηχανοδηγοφ – χειριςτή εκτζλεςησ τεχνικϊν ζρ-
γων Ομάδασ Ζ΄, Σάξησ Α΄, ςφμφωνα με το Π.Δ. 31/90 ή 
άδεια χειριςτή μηχανημάτων ζργου (Μ.Ε.) Ομάδασ A΄ Ει-
δικότητασ 3 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 τησ κατά-
ταξησ του άρθρου 2 τησ υπϋαριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 
(Η)/ 5.3.2013 απόφαςησ, όπωσ αυτή τροποποιήθηκε και 
ςυμπληρϊθηκε με την υπϋαριθ.οικ.71993/301/Φ113/3-7-
2015 απόφαςη (*) .  

2) Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικήσ Εκπαίδευςησ (δηλ. απο-
λυτήριο τριταξίου Γυμναςίου ή απολυτήριο Δημοτικοφ 
ςχολείου (για υποψηφίουσ που ζχουν αποφοιτήςει μζχρι 
και το 1980) ή ιςοδφναμοσ  απολυτήριοσ  τίτλοσ  κατϊτε-
ρησ τεχνικήσ ςχολήσ του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριοσ  τίτ-
λοσ  εργαςτηρίων ειδικήσ επαγγελματικήσ εκπαίδευςησ και 
κατάρτιςησ, του άρθ. 1 του Ν. 2817/2000 τησ ημεδαπήσ ή 
άλλο ιςότιμοσ  τίτλοσ  τησ αλλοδαπήσ και αντίςτοιχη ε-
μπειρία τουλάχιςτον ζξι (6) μηνών,  μετά την απόκτηςη 
τησ παραπάνω άδειασ μηχανοδηγοφ - χειριςτή (*). 

 
 3) Ιςχφουςα επαγγελματική άδεια αυτοκινήτου εραςιτε-
χνική ή επαγγελματική. 
 
(*)ΕΠΙΗΜΑΝΗ 
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατζςτηςαν 
βάςει του π.δ.113/2012, εφόςον ςτην νζα αυτή άδεια δεν 
αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία 
κτήςησ αυτήσ, οφείλουν να προςκομίςουν ςχετική βεβαί-
ωςη τησ αρμόδιασ υπηρεςίασ από την οποία να προκφ-
πτουν τα ανωτζρω ςτοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωςη απαι-
τείται, προκειμζνου να προςμετρηθεί το βαθμολογοφμε-
νο κριτήριο τησ εμπειρίασ . 

 
ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ 

       Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτζσ και οι άδειεσ 
Μηχανοδηγϊν Χειριςτϊν Μηχανημάτων Εκτζλεςησ Τεχνι-
κϊν ϋΕργων, που χορηγήθηκαν βάςει του π.δ. 22/1976 
(ΦΕΚ 6/τ.Αϋ/12-1-1976). 
 

       Στην περίπτωςη που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελ-
ματικήσ άδειασ οδήγηςησ αλλοδαπήσ, για να γίνουν δεκτοί 
πρζπει να προςκομίςουν βεβαίωςη τησ αρμόδιασ υπηρε-
ςίασ «περί ιςοδυναμίασ και αντιςτοιχίασ τησ άδειασ οδή-
γηςησ αλλοδαπήσ με τισ επαγγελματικζσ άδειεσ οδήγηςησ 
τησ ημεδαπήσ». 
 

 

ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΓΙΟΡΙΜΟΤ 
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1.Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα είλαη ειηθίαο 18 έσο 65 εηώλ. 

2. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη 

ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο ζέζεο γηα ηελ νπνία ζα πξνζιεθζνύλ. 

3. Να κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην αξζξ. 16 & 17 ηνπ Υπαιιειηθνύ Κώδηθα 

(θαηαδίθε, ππνδηθία, δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε). 

 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

 Αίηεζε –Υπεύζπλε Γήισζε (ρνξεγείηαη από ηελ ππεξεζία) 

 Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 

 Άδεηα Φεηξηζηή Μεραλήκαηνο Έξγνπ. 

 Άδεηα νδήγεζεο επαγγεικαηηθή ή εξαζηηερληθή. 

 Τίηινο Σπνπδώλ. 

 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ 

 

   Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ αξρίδεη από ηελ επόκελε ηεο δεκνζίεπζε 

ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο ζην πξόγξακκα Γηαύγεηα, ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ 

Γεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ζηελ νδό Aβάλησλ 18 θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ , 

ήηνη από 14/05/2020 έως και 20/5/2020. 

    Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά  είηε 

απηνπξνζώπσο  ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Γηξθύσλ – Μεζζαπίσλ (Γ/λζε: Αβάλησλ 

18, ηει: 2228350223-224), είηε κέζσ Ηιεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ κε ζθαλάξηζκα 

ησλ εγγξάθσλ ζην  dioikisi@ddm.gov.gr  από 14/05/2020  έως και 

20/5/2020.  

 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΓΙΡΦΤΧΝ – ΜΔΑΠΙΧΝ 

 

 

                                             ΓΔΧΡΓΙΟ ΦΑΘΑ 
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