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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. To αρθρ. 58 του 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010). 
2. Τα άρθρα 206 & 212 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2007) περί πρόσ-

ληψης Προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες 
Ο.Τ.Α. 

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. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 54 του Ν.4662/2020 «Για την αντιμε-
τώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, στις κατ΄ εξαίρε-
ση, στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 
(Α΄ 143), προβλεπόμενες περιπτώσεις πρόσληψης από τους Ο.Τ.Α. α΄ και 
β΄ βαθμού, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 
που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα 
(12) μηνών, περιλαμβάνονται και οι χειριστές μηχανημάτων έργου.»  

6. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων (ΦΕΚ/Β/2-3-2016). 
7. Τις διατάξεις του αρθ 46 της ΠΝΠ ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-2020 Κατεπείγοντα ζη-

τήματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα. 
8. Την υπ’ αριθμ. 94/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με 

την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη δύο (2) χειριστών μηχανημάτων έρ-
γου και δύο οδηγών, διάρκειας τριών (3) μηνών με δυνατότητα παράτασης 
ενός (1) μήνα για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας για το έτος 2021. 

9. Τις υπ’ αριθ. 510 & 511/01-06-2021 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης  
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Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) μήνα 
συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων ήτοι,  δύο (2) χειριστών μηχανημά-
των έργου (ΔΕ), και δύο (2) οδηγών αυτοκινήτων (ΔΕ), προς κάλυψη των 
αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου  (πυρασφάλεια) για τις εξής κατά αριθμό ατό-
μων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα: 
 
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ 
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ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων έργων 
(Φορτωτής) 
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ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων έργων 
(Ισοπεδωτής Γαιών-Γκρέιντερ) 
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ΔΕ Οδηγών Γ΄ ή C κατηγορίας  
(με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 
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  ΣΥΝΟΛΟ 4 
 
 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
 
101.  

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων ομάδας Ε΄ τάξης Β΄ ή άδεια χειριστή 
μηχανημάτων 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 αριθ. 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 
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 υπο-
ψήφιος 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 
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α ειδικότητας 1 του 
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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 
μηχανημάτων 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: 
(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 
μηχανημάτων 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 
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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». 

 
102. 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 α) Άδεια μηχανοδηγού – χειριστή εκτέλεσης τεχνικών 
έργων Ομάδας Ζ΄, Τάξης Α΄, σύμφωνα με το Π.Δ. 
31/90 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομά-
δας A΄ Ειδικότητας 3 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 
της κατάταξης του άρθρου 2 της 
υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 5.3.2013 απόφα-
σης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
υπ΄αριθ.οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015 απόφαση (*). 
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελ-
ματική, 
 γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Ε-
παγγελματικού 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 μονά-
δων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτ-
λος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό 
την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση 
της αρμόδιας για την έκδοση της αδείας υπηρεσίας, ότι η 
ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού – χειριστή χορηγήθηκε βάσει 
του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπο-
λογισμό και εμπειρίας.  
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  ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
 Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα 

ανωτέρω προσόντα, επιτρέπεται η κάλυψή τους από 
υποψηφίους με: 

 1) Άδεια μηχανοδηγού – χειριστή εκτέλεσης τεχνικών έρ-
γων Ομάδας Ζ΄, Τάξης Α΄, σύμφωνα με το Π.Δ. 31/90 
ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας 
A΄ Ειδικότητας 3 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 
της κατάταξης του άρθρου 2 της 
υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 5.3.2013 απόφα-
σης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
την υπ΄αριθ.οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015 απόφαση 
(*). 

 2) Ομώνυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμέ-
νης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος 
και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται ε-
πίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κα-
τώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βε-
βαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρε-
σίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή χορη-
γήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς 
είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

 3) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτο-
κινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική. 
 
 ΠΡΟΣΟΝΤΑ B' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
 Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα 

ανωτέρω προσόντα, επιτρέπεται η κάλυψή τους 
από υποψηφίους με:  

1) Άδεια μηχανοδηγού – χειριστή εκτέλεσης τεχνικών έρ-
γων Ομάδας Ζ΄, Τάξης Α΄, σύμφωνα με το Π.Δ. 31/90 
ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας 
A΄ Ειδικότητας 3 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 
της κατάταξης του άρθρου 2 της 
υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 5.3.2013 απόφα-
σης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
την υπ΄αριθ.οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015 απόφαση 
(*) .  

2) Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. α-
πολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή απολυτήριο Δημοτικού 
σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι 
και το 1980) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης 
τεχνικής σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 
εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης, του άρθ. 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή 
άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της 
παραπάνω άδειας μηχανοδηγού - χειριστή (*). 
 3) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια αυτοκινήτου ε-
ρασιτεχνική ή επαγγελματική. 
 
  ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
 
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα 

ανωτέρω προσόντα, επιτρέπεται η κάλυψή τους 
από υποψηφίους με:  
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1) Άδεια μηχανοδηγού – χειριστή εκτέλεσης τεχνικών έρ-
γων Ομάδας Ζ΄, Τάξης Α΄, σύμφωνα με το Π.Δ. 31/90 
ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας 
A΄ Ειδικότητας 3 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 
της κατάταξης του άρθρου 2 της 
υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 5.3.2013 απόφα-
σης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
την υπ΄αριθ.οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015 απόφαση 
(*) .  

2) Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. α-
πολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή απολυτήριο Δημοτικού 
σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι 
και το 1980) ή ισοδύναμος  απολυτήριος  τίτλος  κατώτε-
ρης τεχνικής σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριος  
τίτλος  εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, του άρθ. 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδα-
πής ή άλλο ισότιμος  τίτλος  της αλλοδαπής και αντίστοι-
χη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών,  μετά την από-
κτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού - χειριστή (*). 
 
 3) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια αυτοκινήτου ε-
ρασιτεχνική ή επαγγελματική. 
 
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστη-
σαν βάσει του π.δ.113/2012, εφόσον στην νέα αυτή ά-
δεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημερο-
χρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν 
σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία 
να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαί-
ωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το 
βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας . 
 
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 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/12-1-1976). 
 

      Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελ-
ματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί 
πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσί-
ας «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγη-
σης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης της 
ημεδαπής». 
 

 
103. 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων 
Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή  Εκπαιδευτή Υποψη-
φίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Ο-
δηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α' ή Β' 
κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημά-
των Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλα-
δικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απο-
λυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τε-
χνικού Οχημάτων  ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων 
του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και 
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Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Ο-
χημάτων ή  Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή 
Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότη-
τας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου  ή συναφούς ειδικότητας, 
δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος  Ηλε-
κτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανι-
κών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνί-
της Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων  ή Ηλεκτρικού 
Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή 
Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή 
Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλε-
κτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανο-
τρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγ-
γελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή 
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματι-
κού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγ-
γελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής 
Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006  ή 
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής,  
αντίστοιχης ειδικότητας,   
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινή-
του Γ' ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012, όπως ισχύει). 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).  
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία 
να είναι σε ισχύ. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα 
ανωτέρω προσόντα). 
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτ-
λος σχολών της αλλοδαπής,  
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινή-
του Γ' ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012, όπως ισχύει). 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).  
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία 
να είναι σε ισχύ. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα 
ανωτέρω προσόντα). 
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (α-
πολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έ-
χουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτι-
κού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτε-
ρης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος 
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημε-
δαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και  αντί-
στοιχη εμπειρία  τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά 
την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτο-
κινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας.  
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινή-
του Γ' ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012, όπως ισχύει). 
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γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).  
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία 
να είναι σε ισχύ. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δενκαλυφθούν από υποψηφίους με τα 
ανωτέρω προσόντα). 
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (α-
πολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έ-
χουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτι-
κού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτε-
ρης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος 
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημε-
δαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντί-
στοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την 
απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινή-
του Γ΄ ή C κατηγορίας.  
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινή-
του Γ' ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012, όπως ισχύει). 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία 
να είναι σε ισχύ. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' ή 
C κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση 
του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ). 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
(σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω ά-
δεια οδήγησης αυτοκινήτου) 
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού 
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται: 
Είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο 
να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας  στην πε-
ριοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομέ-
νου, 
Είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης 
του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσό-
τερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο 
υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την 
ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκα-
τηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση 
Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και ε-
φόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας 
επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρ-
μόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών στην οποία να αναφέρονται: 

 Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αι-
τούντος τη βεβαίωση 

 Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει 
καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη) 

 Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χο-
ρηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς 
και η ισχύς του (έναρξη -λήξη) και να επιβεβαιώ-
νεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκ-
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δοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υπο-
κατηγορίας ΠΕΙ. 

 
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προ-
σκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την 
ανακοίνωση άδεια οδήγησης.  
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας 
δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για 
τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο 
υποψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός για τη θέση του 
ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει να 
προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπη-
ρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκ-
δοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη 
συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής. 
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προ-
κύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την 
ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομη-
νία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέ-
πει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση 
της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χο-
ρηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς 
των αρχείων της, αρκεί : 

 η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής 
στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας κα-
θώς και 

 η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 
8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να 
δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης 
της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης 
που ζητείται από την προκήρυξη. 

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-
μέλος της  Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία ή από 
την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει 
στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορί-
ας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 
6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016 ΦΕΚ 72/20-4-2016/τ.Α΄). 
Στην περίπτωση που υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγ-
γελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρα-
τών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για να γίνουν 
δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της ά-
δειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές 
άδειες οδήγησης ημεδαπής. 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

 
1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών. 
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει 
την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία θα προσληφθούν. 
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το αρθρ. 16 & 17 του Υπαλληλικού Κώδικα 
(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση). 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία) 
 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας. 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη της δημοσί-

ευση της παρούσας ανακοίνωσης στο πρόγραμμα Διαύγεια, στο χώρο ανακοινώ-
σεων του Δημοτικού καταστήματος στην οδό Aβάντων 18 και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου, ήτοι από 03/06/2021 έως και 11/06/2021. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα δικαιολογητικά  
είτε αυτοπροσώπως  στα γραφεία του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων (Δ/νση: Αβά-
ντων 18, τηλ: 2228350223-224), είτε μέσω Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκα-
νάρισμα των εγγράφων στο dioikisi@ddm.gov.gr από 03/06/2021 έως και 
11/06/2021.  
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
 
 

                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ 
 

ΑΔΑ: ΩΤΩΤΩ92-ΚΗΒ
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