
 

 
    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Λιτόχωρο  30/05/2022 
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ                 Αρ.Πρωτ. 7485 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ     
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15 
Τ.Κ. 60200 – ΛΙΤΟΧΩΡΟ 
Πληροφορίες: Γραφείο προσωπικού 
Τηλ. 2352350159,150 
FAX: 2352350128 
Email: prosopiko1@dion-olympos.gr 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ο ∆ήµαρχος ∆ίου-Ολύµπου 

Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2.Τις διατάξεις των άρθρων 168-170 και 206 του Ν.3584/2007 
(ΦΕΚ143/τ.Α'/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 
3.Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α'/09-09-1999) 
«Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις στην ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, 
µονιµοποιήσεις συµβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις». 
4.Την αριθµ.240/2022 (6ΜΨΦΩ9∆-ΕΕΑ) απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής µε θέµα  «Πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας 
ορισµένου χρόνου συνολικής διάρκειας (2) µηνών στο ∆ήµο ∆ίου - 
Ολύµπου». 
5. Την αριθµ. 107/2022 AAY. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 
διάρκειας δύο (2) µηνών, συνολικά  δώδεκα (12) ατόµων για την 
αντιµετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στο τµήµα  
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και συντήρησης Πρασίνου καθώς επίσης στο  
Αυτοτελές Τµήµα Προσχολικής Αγωγής (Παιδικός Σταθµός Λιτοχώρου) του 
∆ήµου ∆ίου - Ολύµπου και συγκεκριµένα: 
 

α/α ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

1 100 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 
(Συνοδών απορριµµατοφόρου) 

10 

2 101 ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων 1 

3            102 ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων 1 

  ΣΥΝΟΛΟΝ 12 

 
 

100 ∆εν απαιτούνται τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν. 2527/97) 
για τη συγκεκριµένη ειδικότητα. 
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101 Πτυχίο ή δίπλωµα  Bρεφονηπιοκοµίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή 
το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή 
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή 
ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο  κατά ειδικότητα πτυχίο 
ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 

102 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου Οµάδας Β΄, Ειδικότητας 1ης ΄ 
σύµφωνα µε το Π.∆. 113/2012 (για τα ΜΕ 1.1,1.2,1.3,1.8) ή άδεια 
χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) Οµάδας A΄ Ειδικότητας 3 του 
Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄ 
αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ. 9.6.4. (Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την υπ΄ αριθ. 
οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015 απόφαση (*).  
β) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού 
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών 
Επαγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών 
Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/83 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 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) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική 
(Υπουργική Απόφαση3486/1979). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους µε τα ανωτέρω 
προσόντα) 
 
α) Άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου Οµάδας Β΄, Ειδικότητας 1ης ΄ 
σύµφωνα µε το Π.∆. 113/2012 (για τα ΜΕ 1.1,1.2,1.3,1.8) ή άδεια 
χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) Οµάδας A΄ Ειδικότητας 3 του 
Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄ 
αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ. 9.6.4. (Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την υπ΄ αριθ. 
οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015 απόφαση (*).  
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 
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την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια 
µηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου 
είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. 
γ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική 
(Υπουργική Απόφαση3486/1979). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους µε τα ανωτέρω 
προσόντα) 
 
α) Άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου Οµάδας Β΄, Ειδικότητας 1ης ΄ 
σύµφωνα µε το Π.∆. 113/2012 (για τα ΜΕ 1.1,1.2,1.3,1.8) ή άδεια 
χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) Οµάδας A΄ Ειδικότητας 3 του 
Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄ 
αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ. 9.6.4. (Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την υπ΄ αριθ. 
οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015 απόφαση (*).  
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
(δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν 
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου) ή 
ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 
2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά 
από την απόκτηση της παραπάνω άδειας µηχανοδηγού-χειριστή (*). 
γ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική 
(Υπουργική Απόφαση3486/1979). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους µε τα ανωτέρω 
προσόντα) 
 
α) Άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου Οµάδας Β΄, Ειδικότητας 1ης ΄ 
σύµφωνα µε το Π.∆. 113/2012 (για τα ΜΕ 1.1,1.2,1.3,1.8) ή άδεια 
χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) Οµάδας A΄ Ειδικότητας 3 του 
Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄ 
αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ. 9.6.4. (Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την υπ΄ αριθ. 
οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015 απόφαση (*).  
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
(δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν 
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου) ή 
ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 
2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά 
από την απόκτηση της παραπάνω άδειας µηχανοδηγού-χειριστή (*). 
γ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική 
(Υπουργική Απόφαση3486/1979). 
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(*)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.  
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειµένου να προσµετρηθεί το 
βαθµολογούµενο κριτήριο της εµπειρίας. 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 
Για τα θερµικά µηχανήµατα γίνονται δεκτές και οι άδειες 
Μηχανοδηγών Χειριστών Μηχανηµάτων Εκτέλεσης Τεχνικών 
΄Εργων που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/12-1-
1976).   
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». 
 

 

 
- Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική 
καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως 
που επιλέγουν. 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν, είτε µε φυσική παρουσία είτε 
ηλεκτρονικά, στο ∆ήµο ∆ίου – Ολύµπου (Τηλέφωνα ∆ηµαρχείου, τηλ: 
2352350159,150,102,136) τα παρακάτω δικαιολογητικά στα εξής mail:  
prosopiko1@dion-olympos.gr και protokollo@dion-olympos.gr,  
1.Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας. 
2. Βασικό τίτλο σπουδών όπου απαιτείται  
3.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που 
προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του 
ν.3584/07 (χορηγείται από την υπηρεσία µας). 
4. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία µας). 
5. Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία µας). 
 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων των 
δηµοτικών καταστηµάτων, στο Πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων  ορίζεται σε τρείς (3) ηµέρες 
(υπολογισµένες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της 
ανάρτησης της ανακοίνωσης, δηλαδή από 31/05/2022 µέχρι 02/06/2022. 
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
α) Η πρόσληψη προσωπικού για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή 
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου 
διάρκειας δύο µηνών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του 
Ν.3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων 
πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν.2190/1994. 
β) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί µε σύµβαση ορισµένου χρόνου 
διάρκειας δύο µηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί µε νέα δίµηνη 
σύµβαση εντός δώδεκα µηνών, όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε την 
παρ.2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994. Επίσης έχει κώλυµα υπέρβασης 
οκτάµηνης απασχόλησης µέσα στο κρίσιµο δωδεκάµηνο (παρ.2 του 
άρθρου 21 του Ν.2190/1994) για νέα απασχόληση οκτάµηνης διάρκειας. 
γ) Παράταση, ανανέωση ή µετατροπή της δίµηνης σύµβασης σε 
σύµβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη. 
 
 
 
 

   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

                                                         ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ 
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