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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την ΣΥΝΑΨΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  ΤΗΣ Π.Ε. 
ΠΕΛΛΑΣ 
 

Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 
  

Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις: 
α) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’ /7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
β) του άρθρου 14 του ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση 
θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/ τ.Α΄/1994), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρο 1 παρ. 2 εδαφ. ει΄ του 
ν.3812/2009 (ΦΕΚ234/τ.Α΄-28-12-2009), σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις 
διατάξεις του ν.2190/94 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών. 
γ) του άρθρου ένατου παρ. 20 α) του ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-03-2012), όπως συμπληρώθηκε από το 
άρθρο 12 παρ. 22 του ν.4071/2012(ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-04-2012) και τροποποιήθηκε   με το άρθρο 41 παρ.1 του 
ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-05-2015). 
δ) του Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/2010), όπως 
εγκρίθηκε η τροποποίησή του  με τις  αριθ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β΄/2016). 
 2. Την αριθ. Οικ .602161(8148)/25-9-2019 (ΦΕΚ 3745/τ.Β΄/10-10-19) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 
αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με  εντολή Περιφερειάρχη», στους Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. Ενοτήτων της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  
3.Την ΚΡΞ/41834(324)/20/1/20  απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 64657ΛΛ-Υ9Ι) 5η 
παράταση κήρυξης περιοχών   της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης  
πολιτικής προστασίας λόγω έντονων καιρικών  φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, 
κατολισθήσεις κλπ) . 
4.Την αριθ 18/28/2/2020  (Ω0Ι27ΛΛ-ΦΙΓ) απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας   με θέμα « Έγκριση για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών 
Μηχανημάτων και τριών (3) ατόμων ειδικότητας  Υ.Ε. Εργατών με σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
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Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών  για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών στην 
Π.Ε. Πέλλας» 
5.Tην  με Α/Α  420/2-01-2020(ΑΔΑ: ΩΞΚΥ7ΛΛ-5Σ1) και  1238/14-02-2020 απόφαση   ανάληψη υποχρέωσης 
και δέσμευσης πίστωσης συνολικού ποσού 13500,00 ευρώ   και 4.200,00 ευρώ  αντίστοιχα για την δαπάνη 
μισθοδοσίας τριών (3) Χειριστών Μηχανημάτων και  τριών (3) Εργατών με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ.  
6. Tο αριθμ. 54808(838)/23-1-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, 
σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται έλεγχος νομιμότητας σε αποφάσεις συλλογικών οργάνων ΟΤΑ που 
αφορούν σύναψη συμβάσεων (σχετ.ν.4555/2018 ΦΕΚ 133/19-7-2018 τ.Α΄ Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) 

 
Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών 
συνολικά τριών  (6) ατόμων για την κάλυψη έκτακτων και πρόσκαιρων  αναγκών της Περιφερειακής 

Ενότητας Πέλλας  που εδρεύει στην Έδεσσα, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, 
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα 

(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 
Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία Έδρα 

υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

100 

Υποδιεύθυνση 
Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακής  
Ενότητας Πέλλας 

(Τμήμα 
Εργοταξίου)    

Έδεσσα 
ΔΕ Χειριστών 
Μηχανημάτων 

(Γκρέιντερ-
Ισοπεδωτής) 

2 μήνες 1 

101 

Υποδιεύθυνση 
Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακής  
Ενότητας Πέλλας 

(Τμήμα 
Εργοταξίου 

Έδεσσα 
ΔΕ Χειριστών 
Μηχανημάτων 

(Φορτωτής 
2 μήνες 2 

102 

Υποδιεύθυνση 
Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακής  
Ενότητας Πέλλας 

(Τμήμα 
Εργοταξίου 

Έδεσσα ΥΕ Εργατών 2 μήνες 3 

 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 
Κωδικός 
Θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
 
 

100 
 
 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Οµάδας Ζ΄ και 
Τάξης Γ΄ τουλάχιστον, σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990  ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου 

ΑΔΑ: ΩΣΚΘ7ΛΛ-ΦΥΓ
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100 
 

(Μ.Ε.) Οµάδας Α΄ 3ης ειδικότητας του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του 
άρθρου 2 της υπ΄ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει (*).  

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή 
Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή  Ν. 3475/2006 ή άλλος 
ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, υπό 
την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει 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.  

γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική 
απόφαση 3486/1979). 

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Οµάδας Ζ΄ και 
Τάξης Γ΄ τουλάχιστον, σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990  ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου 
(Μ.Ε.) Οµάδας Α΄ 3ης ειδικότητας  του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του 
άρθρου 2 της υπ΄ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει (*).  

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής 
σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. 

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει 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.  

γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική 
απόφαση 3486/1979). 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ B' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  

α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Οµάδας Ζ΄ και 
Τάξης Γ΄ τουλάχιστον, σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990  ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου 
(Μ.Ε.) Οµάδας Α΄ 3ης ειδικότητας του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του 
άρθρου 2 της υπ΄ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει(*). 

  

ΑΔΑ: ΩΣΚΘ7ΛΛ-ΦΥΓ
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β) Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου 
ή για  υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 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 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία  τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της 
παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).  

γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική 
απόφαση 3486/1979). 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Οµάδας Ζ΄ και 
Τάξης Γ΄ τουλάχιστον, σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990  ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου 
(Μ.Ε.) Οµάδας Α΄ 3ης ειδικότητας του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του 
άρθρου 2 της υπ΄ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει(*).  

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο 
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 
απολυτήριο 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 αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την 
απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*). 

γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική 
Απόφαση 3486/1979). 

(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ.113/2012, 
εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια  και η ημεροχρονολογία 
κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας 
από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών 
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 
(ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α΄). 
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης 
αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας 
υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις 
επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».   

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 
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Κωδικός  
θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
 
 
 
 
 
 
 
101 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Οµάδας Ε΄ και 
Τάξης Γ΄ τουλάχιστον, καθώς και Οµάδας Β΄ και Τάξης Δ΄, σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990  
ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) για το σύνολο των μηχανημάτων της 1ης 
ειδικότητας Οµάδας Α΄ του Π.∆. 113/2012 ή εφόσον κατείχαν άδεια την οποία 
αντικατέστησαν βάσει του π.δ.113/2012, άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) 1ης 
ειδικότητας Οµάδας Α΄ του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5 και άδεια χειριστή µηχανηµάτων 
έργου (Μ.Ε.) 1ης ειδικότητας Οµάδας Β΄ τουλάχιστον, του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε.  1.3, 
της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 
απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει (*).  
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή 
Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή  Ν. 3475/2006 ή άλλος 
ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, υπό 
την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει 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.  
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική 
απόφαση 3486/1979). 
 
 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  
 
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Οµάδας Ε΄ και 
Τάξης Γ΄ τουλάχιστον, καθώς και Οµάδας Β΄ και Τάξης Δ΄, σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990  
ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) για το σύνολο των μηχανημάτων της 1ης 
ειδικότητας Οµάδας Α΄ του Π.∆. 113/2012 ή εφόσον κατείχαν άδεια την οποία 
αντικατέστησαν βάσει του π.δ.113/2012, άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) 1ης 
ειδικότητας Οµάδας Α΄ του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5 και άδεια χειριστή µηχανηµάτων 
έργου (Μ.Ε.) 1ης ειδικότητας Οµάδας Β΄ τουλάχιστον, του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε.  1.3, 
της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 
απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει (*).  
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής 
σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει 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.  
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική 
απόφαση 3486/1979). 
 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ B' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  
 
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Οµάδας Ε΄ και 
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Τάξης Γ΄ τουλάχιστον, καθώς και Οµάδας Β΄ και Τάξης Δ΄, σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990  
ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) για το σύνολο των μηχανημάτων της 1ης 
ειδικότητας Οµάδας Α΄ του Π.∆. 113/2012 ή εφόσον κατείχαν άδεια την οποία 
αντικατέστησαν βάσει του π.δ.113/2012, άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) 1ης 
ειδικότητας Οµάδας Α΄ του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5 και άδεια χειριστή µηχανηµάτων 
έργου (Μ.Ε.) 1ης ειδικότητας Οµάδας Β΄ τουλάχιστον, του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε.  1.3, 
της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 
απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει (*).  
β) Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου 
ή για  υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 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 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία  τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση 
της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).  
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική 
απόφαση 3486/1979). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
 
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Οµάδας Ε΄ και 
Τάξης Γ΄ τουλάχιστον, καθώς και Οµάδας Β΄ και Τάξης Δ΄, σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990  
ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) για το σύνολο των μηχανημάτων της 1ης 
ειδικότητας Οµάδας Α΄ του Π.∆. 113/2012 ή εφόσον κατείχαν άδεια την οποία 
αντικατέστησαν βάσει του π.δ.113/2012, άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) 1ης 
ειδικότητας Οµάδας Α΄ του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5 και άδεια χειριστή µηχανηµάτων 
έργου (Μ.Ε.) 1ης ειδικότητας Οµάδας Β΄ τουλάχιστον, του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε.  1.3, 
της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 
απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει (*).  
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο 
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 
απολυτήριο 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 αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά 
την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*). 
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική 
Απόφαση 3486/1979). 
 
(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ.113/2012, 
εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια  και η ημεροχρονολογία 
κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας 
από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.  
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών 
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 
(ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α΄). 
 
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης 
αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας 
υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις 
επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».   
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102 Δεν απαιτείται τυπικό προσόν σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 5 του 
Ν.2527/97.(ΦΕΚ 206 τ.Α΄) 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 
     1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
     2. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. 
     3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων 
της ειδικότητας . 
 
Αντικείμενο εργασίας  του ως άνω προσωπικού με κωδικό θέσης 100 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων 
(Γκρέιντερ-Ισοπεδωτής) και με κωδικό θέσης 101 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Φορτωτής) θα είναι η 
αντιμετώπιση έκτακτων και πρόσκαιρων αναγκών που αφορούν αφενός στην αποκατάσταση όλων των 
βλαβών που προκλήθηκαν σε όλο το Εθνικό Δίκτυο του νομού λόγω των έντονων βροχοπτώσεων από 15-
11-2017 έως και 17-11-2017  και αφετέρου η συντήρηση του οδικού δικτύου  του νομού, όπως :  κοπή 
χόρτων καθαρισμός ερεισμάτων και τεχνικών και γενικά για κάθε εργασία απαραίτητη για τη συντήρηση του 
οδικού δικτύου  αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε. Πέλλας που  μπορεί να γίνει με μηχανικά μέσα . 
 
Αντικείμενο εργασίας  του ως άνω προσωπικού με κωδικό θέσης 102 ΥΕ Εργατών θα είναι η 
αντιμετώπιση έκτακτων και πρόσκαιρων αναγκών που αφορούν αφενός στην αποκατάσταση όλων των 
βλαβών που προκλήθηκαν σε όλο το Εθνικό Δίκτυο του νομού λόγω των έντονων βροχοπτώσεων από 15-
11-2017 έως και 17-11-2017  και αφετέρου η συντήρηση του οδικού δικτύου  του νομού, όπως : κλείσιμο 
οπών (λακκουβών ), κοπή χόρτων καθαρισμός επενδυμένων τάφρων και ρείθρων, αποκατάσταση πινακίδων 
σήμανσης  και γενικά για κάθε εργασία απαραίτητη για τη συντήρηση του οδικού δικτύου  αρμοδιότητας 
συντήρησης Π.Ε. Πέλλας που δεν μπορεί να γίνει με μηχανικά μέσα . 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

Η απασχόληση του προσωπικού που θα προσληφθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνει τους δυο μήνες μέσα στο τελευταίο δωδεκάμηνο. Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ.2 του άρθρου 21 του Ν.2190/94 . 
 

 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

 
Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων Καταστήματος της Περιφερειακής 
Ενότητας Πέλλας, στο κατάστημα  του Δήμου Έδεσσας, στο διαδικτυακό τόπο :www. pkm.gov.gr της 
Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και στο διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr.(θα 
συνταχθούν  πρακτικά ανάρτησης) 

  
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν απλή  αίτηση και να την υποβάλουν μόνο 

ηλεκτρονικά στο e-mail : grammateia@pella.gr , πληροφορίες στα τηλέφωνα : 23813 51211, 23813 
51254 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία   δέκα (10) ημερών που αρχίζει από 
την επόμενη της ανάρτησης στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας  και στο 
διαδικτυακό τόπο :. της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
 

Κάθε ενδιαφερόμενος μαζί με την αίτησή του πρέπει να υποβάλλει υποχρεωτικά τα εξής 
δικαιολογητικά : 
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1. Απλή Αίτηση 
2. Φ/φο τίτλου σπουδών  και άδεια Χειριστή Μηχανήματος ως ορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ Β για την 

ειδικότητα με κωδικό 100 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Γκρεϊντερ Ισοπεδωτής) και για 
την ειδικότητα με κωδικό 101 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Φορτωτής) 

3. Για την ειδικότητα με κωδικό 102 ΥΕ Εργατών Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου . 

                   4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας  
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης, όχι παλαιότερης τριών 

μηνών) 
6. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο Δημόσιο με πρόσφατη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
7. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ. και ο Α.Μ.Κ.Α. του υποψηφίου 
8. Ιατρική γνωμάτευση από Ιατρό Παθολόγο ή Ιατρό Γενικής Ιατρικής και από Ψυχίατρο 

Δημόσιου Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ιδιώτη Ιατρό.   
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι :   

                  α) δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή 
και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, 
απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, 
καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής, β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για 
κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα 
παραγράφηκε,         γ) λόγω καταδίκης, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο 
χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση (χορηγείται από την 
υπηρεσία).  

              4) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει αν τους τελευταίους δώδεκα (12) 
μήνες από την υποβολή της αίτησής του έχει απασχοληθεί ή όχι με σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου για την αντιμετώπιση έκτακτων ή πρόσκαιρων  αναγκών  στους φορείς του 
δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 14 παρ.1 του ν. 2190/1994 όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.3812/2009 και αν ναι να δηλώνει την ακριβή 
χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη) κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) 
μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του (χορηγείται από την υπηρεσία). 

 
                                                                  Ο   ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε.  ΠΕΛΛΑΣ                                                           
 
 
 
                                                                                   
                                                                                ΙΟΡΔΑΝΗΣ  ΤΖΑΜΤΖΗΣ 
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