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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ 
 

Ο ∆ήµος Πειραιά έχοντας υπόψη :  

1) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως ισχύει. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 3812/2009. 

3) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου της Πράξης Νοµοθετικού         

      Περιεχοµένου (ΦΕΚ 64/Α/14-03-2020), η οποία κυρώθηκε µε τον Ν. 4682/2020  

     (ΦΕΚ 76/4/03-04-2020)  

4) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της Πράξης Νοµοθετικού    

      Περιεχοµένου (ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020). 

5) Την µε αριθ. 232/20-03-2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 

    εγκρίθηκε η πρόσληψη εκατόν δεκαεπτά (117) ατόµων µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού 

   ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της   

   ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, µε διάρκεια τέσσερις (4) µήνες. 

6) Την µε αρ. πρωτ. 17671/1122/08-04-2020 προηγούµενη ανακοίνωσή µας. 

7) Το γεγονός ότι οι υποψήφιοι οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση για τις κάτωθι ειδικότητες δεν 

     κατείχαν τα απαιτούµενα προσόντα όπως ορίζονταν στην ανωτέρω ανακοίνωση, 

     σύµφωνα µε την αξιολόγηση της επιτροπής.  

 

                                                   Ανακοινώνει 

 Την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου 
Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών, για την αντιµετώπιση  
κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης, ως εξής: 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (γερανοφόρων - 
καλαθοφόρων) 

1 

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (µηχανοκίνητων 
σαρώθρων) 

1 

∆Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                           
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ & 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.∆.  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝ. ΒΟΡΡΕΑΚΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ :   ∆ραγάτση 12 
ΤΑΧ. ΚΩ∆. :  185 35 
ΤΗΛ. :  213 2022566 
FAX :   213 2022978                        

                         

Πειραιάς                13 / 05 /  2020       

Αρ. Πρωτ.              21287 / 1297 
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

(γερανοφόρων - 
καλαθοφόρων) 

α) Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων µε κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερµικές µηχανές) 
Οµάδας Γ΄, Τάξης Γ΄ του π.δ. 31/1990 ή Άδεια Χειριστή 
Μηχανηµάτων Έργου (Μ.Ε.) Οµάδας Α΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 
113/2012 για τα Μ.Ε. 2.3 ή για τα Μ.Ε. 2.5, βάσει της κατάταξης 
του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης µε αριθµ. 
οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013, (ΦΕΚ Β΄/519/6.3.2013), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C 
κατηγορίας. 

γ) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ. 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 Ο.Α.Ε.∆. 
του ν. 1346/83 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών 
µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο 
οποίος οδηγεί στην απαιτούµενη άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή 
βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας ή οποιοσδήποτε τίτλος 
µεταδευτεροβάθµιας (Ι.Ε.Κ.) 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 απαιτούµενη άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή 
βεβαίωση αναγγελίας, χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου 
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.   

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα 
ανωτέρω προσόντα, θα ισχύσουν τα παρακάτω: 

α) Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων µε κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερµικές µηχανές) 
Οµάδας Γ΄, Τάξης Γ΄ του π.δ. 31/1990 ή Άδεια Χειριστή 
Μηχανηµάτων Έργου (Μ.Ε.) Οµάδας Α΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 
113/2012 για τα Μ.Ε. 2.3 ή για τα Μ.Ε. 2.5, βάσει της κατάταξης 
του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης µε αριθµ. 
οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013, (ΦΕΚ Β΄/519/6.3.2013), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C 
κατηγορίας,  

γ) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και 
αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής, ο οποίος οδηγεί στην 
απαιτούµενη άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση ή 
βεβαίωση αναγγελίας ή οποιοδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την 
έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η απαιτούµενη, ανά ειδικότητα, 
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άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση αναγγελίας, 
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε 
συνυπολογισµό και εµπειρίας.  

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα 
ανωτέρω προσόντα, θα ισχύσουν τα παρακάτω: 

 α) Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων µε κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερµικές 
µηχανές) Οµάδας Γ΄, Τάξης Γ΄ του π.δ. 31/1990 ή Άδεια Χειριστή 
Μηχανηµάτων Έργου (Μ.Ε.) Οµάδας Α΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 
113/2012 για τα Μ.Ε. 2.3 ή για τα Μ.Ε. 2.5, βάσει της κατάταξης 
του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης µε αριθµ. 
οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013, (ΦΕΚ Β΄/519/6.3.2013), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C 
κατηγορίας,   

γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 3ταξίου 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 κατάρτισης, 
του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιµο τίτλο της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι  (6) µηνών, 
µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας µηχανοδηγού-χειριστή. 

 ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 

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’).  

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

(µηχανοκίνητων 
σαρώθρων) 

α) Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων µε κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερµικές µηχανές) 
Οµάδας Ι΄, Τάξης Γ΄ του π.δ. 31/1990 ή Άδεια Χειριστή 
Μηχανηµάτων Έργου (Μ.Ε.) Οµάδας Α΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 
113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1, βάσει της κατάταξης του άρθρου 2 της 
υπουργικής απόφασης µε αριθµ. οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 
(Η)/5.3.2013, (ΦΕΚ Β΄/519/6.3.2013), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C 
κατηγορίας. 

γ) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ. 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 Ο.Α.Ε.∆. 
του ν. 1346/83 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών 
µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο 
οποίος οδηγεί στην απαιτούµενη άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή 
βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας ή οποιοσδήποτε τίτλος 
µεταδευτεροβάθµιας (Ι.Ε.Κ.) ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή 
άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της 
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ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος 
υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας 
υπηρεσίας, ότι η απαιτούµενη άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή 
βεβαίωση αναγγελίας, χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου 
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.   

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα 
ανωτέρω προσόντα, θα ισχύσουν τα παρακάτω: 

α) Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων µε κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερµικές µηχανές) 
Οµάδας Ι΄, Τάξης Γ΄ του π.δ. 31/1990 ή Άδεια Χειριστή 
Μηχανηµάτων Έργου (Μ.Ε.) Οµάδας Α΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 
113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1, βάσει της κατάταξης του άρθρου 2 της 
υπουργικής απόφασης µε αριθµ. οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 
(Η)/5.3.2013, (ΦΕΚ Β΄/519/6.3.2013), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C 
κατηγορίας. 

γ) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και 
αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής, ο οποίος οδηγεί στην 
απαιτούµενη άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση ή 
βεβαίωση αναγγελίας ή οποιοδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την 
έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η απαιτούµενη, ανά ειδικότητα, 
άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση αναγγελίας, 
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε 
συνυπολογισµό και εµπειρίας.  

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα 
ανωτέρω προσόντα, θα ισχύσουν τα παρακάτω: 

α) Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων µε κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερµικές µηχανές) 
Οµάδας Ι΄, Τάξης Γ΄ του π.δ. 31/1990 ή Άδεια Χειριστή 
Μηχανηµάτων Έργου (Μ.Ε.) Οµάδας Α΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 
113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1., βάσει της κατάταξης του άρθρου 2 της 
υπουργικής απόφασης µε αριθµ. οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 
(Η)/5.3.2013, (ΦΕΚ Β΄/519/6.3.2013), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C 
κατηγορίας. 

γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 3ταξίου 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 κατάρτισης, 
του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιµο τίτλο της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι  (6) µηνών, 
µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας µηχανοδηγού-χειριστή.  
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∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 

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’). 

∆Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων ή 
βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλµατος 
Τεχνίτη Αυτοκινήτων ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη. 

β) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ. 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 Ο.Α.Ε.∆. 
του ν. 1346/83 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών 
µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο 
οποίος οδηγεί στην απαιτούµενη άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή 
βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας ή οποιοσδήποτε τίτλος 
µεταδευτεροβάθµιας (Ι.Ε.Κ.) 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 απαιτούµενη άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή 
βεβαίωση αναγγελίας, χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου 
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.   

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα 
ανωτέρω προσόντα, θα ισχύσουν τα παρακάτω: 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων ή 
βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλµατος 
Τεχνίτη Αυτοκινήτων ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη. 

β) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και 
αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής, ο οποίος οδηγεί στην 
απαιτούµενη άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση ή 
βεβαίωση αναγγελίας ή οποιοδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την 
έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η απαιτούµενη, ανά ειδικότητα, 
άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση αναγγελίας, 
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε 
συνυπολογισµό και εµπειρίας 

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα 
ανωτέρω προσόντα, θα ισχύσουν τα παρακάτω: 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων ή 
βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλµατος 
Τεχνίτη Αυτοκινήτων ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη. 

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 3ταξίου 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 
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εργαστηρίων ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιµο τίτλο της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι  (6) µηνών, 
µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλµατος  
ή βεβαίωσης ορθής αναγγελίας. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1.  Αίτηση.  

2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων  δηµοσίων 
εγγράφων  από  τα  οποία  να  προκύπτουν  τα στοιχεία  της  ταυτότητας. 

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 

4. Βεβαίωση Ανεργίας. 

5. Τίτλος σπουδών, σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα τυπικών προσόντων. 

6. Η απαιτούµενη επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας, άδεια 
Μηχανοδηγού-Χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή 
βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλµατος, σύµφωνα µε τον ανωτέρω 
πίνακα τυπικών προσόντων, ανά ειδικότητα. 

 7. Πιστοποιητικά απόδειξης αντίστοιχης εµπειρίας (εάν υπάρχει), τα οποία κατά 
περίπτωση είναι:   

Α. Για τους µισθωτούς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα: 

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της 
ασφάλισης και 

 • Υπεύθυνη δήλωση, ανεξάρτητη από την αίτηση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του 
ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εµπειρίας του καθώς 
και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται 
για νοµικό πρόσωπο.  

Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του 
ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα 
του δηµοσίου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εµπειρίας. 

Β. Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες απαιτούνται αθροιστικά: 

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της 
ασφάλισης, 

 • Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι 
πραγµατοποίησε συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά µε το αντικείµενο της εµπειρίας 
και 

 Στην περίπτωση που η εµπειρία έχει αποκτηθεί στο δηµόσιο τοµέα, εναλλακτικά, αντί των 
προαναφεροµένων, οι υποψήφιοι µπορούν να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του 
δηµόσιου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εµπειρίας. 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών είτε µε ηλεκτρονικό είτε µε άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο 
υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), σύµφωνα µε την 

ΑΔΑ: 6ΨΧΜΩΞΥ-Ω7Τ



 7 

οποία, εφόσον προσληφθεί, θα προσκοµίσει αυτά σε χρόνο µεταγενέστερο και πάντως άµεσα µετά 
τη λήξη των έκτακτων µέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19. 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πειραιά 

(https://piraeus.gov.gr/proslipseis-prosopikou/). Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά 

δικαιολογητικά υποβάλλονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αποκλειστικά στο e-mail 

aoristou@piraeus.gov.gr, από 15-05-2020 έως και 22-05-2020, µε θέµα ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ. 

 

 

 
 
                                    

Ο 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ  Π. ΜΩΡΑΛΗΣ 
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