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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. 116/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, 

με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη ενός (1) χειριστή μηχανήματος έρ-
γου, 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  
 
 
Ανακοινώνει 
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Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) μήνα 
συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου ήτοι,  ένας (1) χειριστής μηχανήματος έρ-
γου (ΔΕ), προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου  (πυρασφάλεια) 
για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προ-
σόντα: 
 
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ 

 
1 
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ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων έργων 
(Ισοπεδωτής Γαιών-Γκρέιντερ) 

 
1 

  ΣΥΝΟΛΟ 1 
 
 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
101. 

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.  

 
  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 
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(*). 
 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:  

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 
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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». 
 

 
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). 
 

 
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 03/07/2021 έως και 09/07/2021. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα δικαιολογητικά  
είτε αυτοπροσώπως  στα γραφεία του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων (Δ/νση: Αβά-
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ντων 18, τηλ: 2228350223-224), είτε μέσω Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκα-
νάρισμα των εγγράφων στο dioikisi@ddm.gov.gr από 03/07/2021 έως και 
09/07/2021.  
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
 
 

                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ 
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