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ΑΝΑΚΟΙΝΩΘ 

 Ο ΑΝΣΙΔΘΜΑΡΧΟ  ΚΑΣΟΡΙΑ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του άρθρου 206, παρ. 1 του Ν. 3584/2007 όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει με το 
άρθρο 41 του Ν.4325/2015, (ΦΕΚ 47/τ.Α /11-5-2015) «Εκδθμοκρατιςμόσ τθσ Διοίκθςθσ-
Καταπολζμθςθ Γραφειοκρατίασ και Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ. Αποκατάςταςθ αδικιϊν και 
άλλεσ διατάξεισ» και ςυμπληρϊθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 τησ Πράξησ Νομοθ. 
Περιεχομζνου (ΦΕΚ 102/τΑ/26.08.2015) η οποία κυρϊθηκε με το  άρθρο 9 του Ν.4350/15. 

2. Σισ διατάξεισ του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α’/11-04-2012) «Ρυκμίςεισ για τθν 
τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 
2009/50/ΕΚ». 

3. Σισ διατάξεισ των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νζα 
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ − Πρόγραμμα 
Καλλικράτθσ». 

4. Σισ διατάξεισ τησ παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α’/28-12-2009) 
«Αναμόρφωςθ ςυςτιματοσ προςλιψεων ςτο δθμόςιο τομζα και άλλεσ διατάξεισ». 

5. Σισ διατάξεισ των άρθρων 168-170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2007) «Κφρωςθ του 
Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Τπαλλιλων». 

6.  Σισ διατάξεισ του άρθρου 20 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α’/09-09-1999) «υλλογικζσ 
Διαπραγματεφςεισ ςτθν Δθμόςια Διοίκθςθ, μονιμοποιιςεισ ςυμβαςιοφχων αορίςτου χρόνου 
και άλλεσ διατάξεισ». 

7. Σην αριθ.  270/2019(ΑΔΑ:6ΗΩΣΩΕΤ-ΘΧΧ)  απόφαςη του Δημοτικοφ υμβουλίου Πρόςλθψθ 
Προςωπικοφ δίμθνθσ  χρονικισ διάρκειασ  ςτον  Διμο Καςτοριάσ για τθν κάλυψθ  εποχιακϊν 
αναγκϊν ςυντιρθςθσ –αποκατάςταςθσ αγροτικοφ δικτφου Διμου Καςτοριάσ .  

8. Σην αριθμ. 166459/05-11-2019   απόφαςη του υντονιςτή  τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ 
Ηπείρου-Δυτικήσ Μακεδονίασ, ςφμφωνα με την οποία επικυρϊθηκε η αριθμ. 270/2019 
απόφαςη του Δημοτικοφ υμβουλίου.  

9. Σην αριθμ.339/2019 απόφαςη Δημάρχου με θζμα: «Καθοριςμόσ Αντιδημαρχιϊν, Οριςμόσ 
Αντιδημάρχων και Μεταβίβαςη Αρμοδιοτήτων. 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 
   Σην πρόςληψη με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, διάρκειασ δφο (2) 
μθνϊν, ςυνολικά ενόσ  (01) ατόμου, ιτοι:  ΔΕ Χειριςτϊν  Μθχανθμάτων Ζργου (Ιςοπεδωτι γαιϊν-
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Γκρζιντερ) που θα απαςχοληθεί για την κάλυψθ εποχιακϊν αναγκϊν ςυντιρθςθσ –
αποκατάςταςθσ αγροτικοφ δικτφου Διμου Καςτοριάσ».  

 
 
 
 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟ 

ΘΕΘ 
ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ ΘΕΕΙ 

1 101 
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ 
 (ΙΟΠΕΔΩΣΗ ΓΑΙΩΝ-ΓΚΡΕΙΝΣΕΡ) 

1 

ΤΝΟΛΟ 1 

 

       ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΘΨΘ   

 ΠΙΝΑΚΑ : ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ 
κζςθσ 

Σίτλοσ ςπουδϊν 
και 

λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

 101. ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
 
 1) Άδεια μηχανοδηγοφ – χειριςτή εκτζλεςησ τεχνικϊν ζργων Ομάδασ Ηϋ, Σάξησ Αϋ, 
ςφμφωνα με το Π.Δ. 31/90 ή άδεια χειριςτή μηχανημάτων ζργου (Μ.Ε.) Ομάδασ 
Aϋ Ειδικότθτασ 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 τροπο-
ποιήθηκε και ςυμπληρϊθηκε με την υπϋαριθ.οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015 α-
πόφαςη (*). 
 2) Ο ομϊνυμοσ ή αντίςτοιχοσ τίτλοσ ΙΕΚ ή Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτη-
ρίου Αϋ ή Βϋ κφκλου ςπουδϊν ή Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ή Σεχνικοφ Επαγ-
γελματικοφ Λυκείου ή Σεχνικϊν Επαγγελματικϊν χολϊν Δευτεροβάθμιασ Εκπαί-
δευςησ ή χολϊν 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 ςχολικϊν μονάδων τησ ημεδαπήσ ή αλλοδαπήσ 
υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο υποψήφιοσ υποβάλει βεβαίωςη τησ αρμόδιασ για την 
ζκδοςη τησ αδείασ υπηρεςίασ, ότι η ανωτζρω άδεια μηχανοδηγοφ – χειριςτή χο-
ρηγήθηκε βάςει του ςυγκεκριμζνου τίτλου είτε αυτοτελϊσ είτε με ςυνυπολογιςμό 
και εμπειρίασ.  
3) Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου εραςιτεχνικι ι επαγ-
γελματικι. 

  
  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 ζργων Ομάδασ Ηϋ, Σάξθσ 

Αϋ, ςφμφωνα με το Π.Δ. 31/90 ή άδεια χειριςτή μηχανημάτων ζργου (Μ.Ε.) Ο-
μάδασ Aϋ Ειδικότθτασ 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 ςυμπληρϊθηκε με την 
υπϋαριθ.οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015 απόφαςη (*). 
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 2) Ομϊνυμο ή αντίςτοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωριςμζνησ κατϊτερησ τεχνικήσ 
ςχολήσ τησ ημεδαπήσ ή ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ ςχολήσ τησ αλλοδαπήσ. 
Γίνεται επίςησ δεκτόσ οποιοςδήποτε τίτλοσ αναγνωριςμζνησ κατϊτερησ τεχνι-
κήσ ςχολήσ τησ ημεδαπήσ ή αλλοδαπήσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο υποψήφιοσ 
υποβάλει βεβαίωςη 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 επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου εραςιτεχνικι ι ε-
παγγελματικι. 
 
 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 ζργων Ομάδασ Ηϋ, Σάξθσ Αϋ, 

ςφμφωνα με το Π.Δ. 31/90 ή άδεια χειριςτή μηχανημάτων ζργου (Μ.Ε.) Ομάδασ 
Aϋ Ειδικότθτασ 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 τρο-
ποποιήθηκε και ςυμπληρϊθηκε με την υπϋαριθ.οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015 
απόφαςη (*) .  

2) Απολυτήριο τίτλο Τποχρεωτικήσ Εκπαίδευςησ (δηλ. απολυτήριο τριταξίου Γυ-
μναςίου ή απολυτήριο Δημοτικοφ ςχολείου (για υποψηφίουσ που ζχουν αποφοι-
τήςει μζχρι και το 1980) ή ιςοδφναμο απολυτήριο τίτλο κατϊτερησ τεχνικήσ ςχο-
λήσ του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριο τίτλο εργαςτηρίων ειδικήσ επαγγελματικήσ 
εκπαίδευςησ και κατάρτιςησ, του άρθ. 1 του Ν. 2817/2000 τησ ημεδαπήσ ή άλλο 
ιςότιμο τίτλο τησ αλλοδαπήσ και αντίςτοιχη εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ε-
τϊν, μετά την απόκτηςη τησ παραπάνω άδειασ μηχανοδηγοφ - χειριςτή (*). 

 3) Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια αυτοκινιτου εραςιτεχνικι ι επαγγελματικι. 
 
  ΠΡΟΟΝΣΑ Γϋ 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 ζργων Ομάδασ Ηϋ, Σάξθσ Αϋ, 

ςφμφωνα με το Π.Δ. 31/90 ή άδεια χειριςτή μηχανημάτων ζργου (Μ.Ε.) Ομάδασ 
Aϋ Ειδικότθτασ 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 τρο-
ποποιήθηκε και ςυμπληρϊθηκε με την υπϋαριθ.οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015 
απόφαςη (*) .  

2) Απολυτήριο τίτλο Τποχρεωτικήσ Εκπαίδευςησ (δηλ. απολυτήριο τριταξίου Γυ-
μναςίου ή απολυτήριο Δημοτικοφ ςχολείου (για υποψηφίουσ που ζχουν αποφοι-
τήςει μζχρι και το 1980) ή ιςοδφναμοσ  απολυτήριοσ  τίτλοσ  κατϊτερησ τεχνικήσ 
ςχολήσ του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριοσ  τίτλοσ  εργαςτηρίων ειδικήσ επαγγελ-
ματικήσ εκπαίδευςησ και κατάρτιςησ, του άρθ. 1 του Ν. 2817/2000 τησ ημεδαπήσ 
ή άλλο ιςότιμοσ  τίτλοσ  τησ αλλοδαπήσ και αντίςτοιχη εμπειρία τουλάχιςτον ζξι 
(6) μθνϊν,  μετά την απόκτηςη τησ παραπάνω άδειασ μηχανοδηγοφ - χειριςτή 
(*). 

 
 3) Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια αυτοκινιτου εραςιτεχνικι ι επαγγελματικι. 
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(*)ΕΠΙΘΜΑΝΘ 
Τποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατζςτθςαν βάςει του 
π.δ.113/2012, εφόςον ςτην νζα αυτή άδεια δεν αναγράφεται θ αρχικι άδεια 
και θ θμεροχρονολογία κτιςθσ αυτισ, οφείλουν να προςκομίςουν ςχετική βε-
βαίωςη τησ αρμόδιασ υπηρεςίασ από την οποία να προκφπτουν τα ανωτζρω 
ςτοιχεία. Θ εν λόγω βεβαίωςθ απαιτείται, προκειμζνου να προςμετρθκεί το 
βακμολογοφμενο κριτιριο τθσ εμπειρίασ . 

 
                                         ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΘΕΙ 
 
       Για τα κερμικά μθχανιματα γίνονται δεκτζσ και οι άδειεσ Μθχανοδθγϊν 

Χειριςτϊν Μθχανθμάτων Εκτζλεςθσ Σεχνικϊν ϋΕργων, που χορθγικθκαν 
βάςει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/τ.Αϋ/12-1-1976). 

 
       την περίπτωςη που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικήσ άδειασ οδήγη-

ςησ αλλοδαπήσ, για να γίνουν δεκτοί πρζπει να προςκομίςουν βεβαίωςη τησ 
αρμόδιασ υπηρεςίασ «περί ιςοδυναμίασ και αντιςτοιχίασ τησ άδειασ οδήγηςησ 
αλλοδαπήσ με τισ επαγγελματικζσ άδειεσ οδήγηςησ τησ ημεδαπήσ». 

 
 

 
 

 Οι υποψήφιοι τησ  ειδικότητασ πρζπει να είναι ηλικίασ από 18 ζωσ 65 ετϊν.  

 Να ζχουν την υγεία και τη φυςική καταλληλότητα που τουσ επιτρζπει την εκτζλεςη των καθηκό-
ντων τησ θζςεωσ που επιλζγουν.  

ΤΠΟΒΟΛΘ ΑΙΣΘΕΩΝ - ΑΠΑΡΑΙΣΘΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρζπει να υποβάλλουν ςτο Δήμο Καςτοριάσ (Γραφείο 13 – Α’ όροφοσ), τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Φωτ/φο  αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 
2. Αίτθςθ (χορηγείται από την υπηρεςία μασ). 
3. Τπεφκυνθ διλωςθ (χορηγείται από την υπηρεςία μασ). 
4.Βαςικό τίτλο ςπουδϊν για τθν κζςθ που προβλζπεται από τθν ανακοίνωςθ. 
5.Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ ςε ιςχφ ι λοιπζσ βεβαιϊςεισ ι πιςτοποιθτικά ι επαγγελματικζσ 
ταυτότθτεσ που προβλζπονται από τθν ανακοίνωςθ.  

 

ΔΘΜΟΙΕΤΘ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘ 
  Ολόκληρη η ανακοίνωςη θα αναρτηθεί ςτο χϊρο των ανακοινϊςεων του δημοτικοφ καταςτήμα-
τοσ, ςτο Πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ», καθϊσ και ςτην ιςτοςελίδα του Δήμου.  

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΑΙΣΘΕΩΝ 

Η προθεςμία υποβολήσ των αιτήςεων είναι από 08-11-2019 μζχρι και τη  18-11-2019.            

ΕΠΙΘΜΑΝΕΙ  

10. α) Η πρόςληψη προςωπικοφ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου 
διάρκειασ μζχρι δφο (2) μθνϊν, για τθν κάλυψθ εποχιακϊν αναγκϊν ςυντιρθςθσ –
αποκατάςταςθσ αγροτικοφ δικτφου Διμου Καςτοριάσ, πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπωσ ζχουν τροποποιηθεί και ιςχφουν, και εξαιρείται 
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των διαδικαςιϊν του ΑΕΠ και των κριτθρίων πρόςλθψθσ του άρκρου 21 του Ν.2190/1994 
(ΑΕΠ).  

β) Σο προςωπικό που θα απαςχοληθεί με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ οριςμζνου χρόνου διάρκει-

ασ μζχρι δφο (2) μθνϊν, δεν επιτρζπεται να απαςχολθκεί με όμοια ςφμβαςθ εντόσ δϊδεκα μθ-

νϊν, όπωσ υπολογίηεται ςφμφωνα με τθν παρ.2 του άρκρου 21 του Ν.2738/1999. Επίςθσ ζχει κϊ-

λυμα υπζρβαςθσ οκτάμθνθσ απαςχόλθςθσ μζςα ςτο κρίςιμο δωδεκάμθνο (παρ.2 του άρκρου 21 

του Ν.2190/1994) για νζα απαςχόλθςθ οκτάμθνθσ διάρκειασ.  

γ) Παράταςθ, ανανζωςθ ι μετατροπι τθσ ςφμβαςθσ ςε αορίςτου χρόνου είναι αυτοδικαίωσ άκυ-

ρθ.                                  

                                                              

 
 
 
         Ο ΑΝΣΙΔΘΜΑΡΧΟ ΔΙΟΙΚΘΘ  
 
 
 
 
 ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΑΝΟΤΑ  
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