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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. 604/01-09-2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου  
Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών 
αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αρχιτεκτονικού και Λοιπών Τεχνικών Έργων. 

Ανακοινώνει 

  
 Την πρόσληψη τριάντα εννέα (39) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου 
Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών, για την αντιµετώπιση  κατεπειγουσών 
εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αρχιτεκτονικού και Λοιπών Τεχνικών Έργων, ως εξής: 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1 

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΩΝ 2 

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 3 

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ 2 

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑ∆ΩΝ 3 

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 16 

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΟΒΑΤΖΗ∆ΩΝ 2 

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 

ΣΥΝΟΛΟ 39 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                           
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ & 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.∆.  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ .ΜΟΙΡΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ :   ∆ραγάτση 12 
ΤΑΧ. ΚΩ∆. :  185 35 
ΤΗΛ. :  213 2022566,  250 , 256 
FAX :   213 2022978                       

                         

Πειραιάς                03 / 09 / 2020     

Αρ. Πρωτ.              41587 / 2498 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Πολιτικών Εργων Υποδοµής ή  Πολιτικών 
∆οµικών Εργων ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ή Πολιτικών Μηχανικών 
Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.  - 
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. 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. 

 
 
 
 
 

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων 
Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιοµηχανικού 
Σχεδιασµού Τ.Ε. µε κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή 
Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και 
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. µε κατεύθυνση Μηχανολόγοι  Μηχανικοί 
Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. µε κατεύθυνση 
Ενεργειακής Μηχανολογίας 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, και  
β) Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών 
Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου. 
 

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΩΝ 

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μεταλλικών 
Κατασκευών ή  Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών ή Τεχνίτης 
Μεταλλικών Κατασκευών - Υαλοπινάκων και Κουφωµάτων ή Τεχνίτης 
Επιµεταλλώσεων  ή Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών  ή 
Μεταλλουργίας ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των 
παρακάτω σχολικών µονάδων : 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 
τεχνικής επαγγελµατικής σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  ή 
σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος 
ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω 
προσόντα) 

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
(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.∆. 
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. 
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∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας   Ξυλουργών - 
Επιπλοποιών ή Ξυλουργός  ή Τεχνίτης Ξυλουργικής και Επιπλοποιίας ή 
Ξυλουργικών Εργασιών Οικοδόµων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή 
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: 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 Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 
1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας 
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω 
προσόντα) 

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
(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.∆. 
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. 
 

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ 

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κτίστη ή 
Τοιχοποιών και Επιχρισµάτων ή Εργασιών Οπλισµένου και Αόπλου 
Σκυροδέµατος ή Γυψαδόρος-Σοβατζής  ή Τεχνίτης Οικοδοµικών 
Εργασιών (Κτίστης πλινθοδοµών - γύψου - επιχρίσµατος - µονώσεων - 
σκυροδέµατος) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των 
παρακάτω σχολικών µονάδων: ΙΕΚ ή  Επαγγελµατικού Λυκείου  ή 
Τεχνικού   Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Α΄ ή Β΄ κύκλου 
σπουδών, ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή Τεχνικού 
Επαγγελµατικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή  Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή 
Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 
1346/1983 ή Ν.3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω 
προσόντα) 

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
(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.∆. 
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. 
 

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑ∆ΩΝ 

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Επικαλύψεων και 
Μαρµάρινων Εργασιών ή Μαρµαροτεχνίας ή Τεχνίτης Μωσαικών και 
Πλακοστρώσεων ή Τεχνίτης Μωσαικών - Πλακοστρώσεων ή Τεχνίτης 
Λιθοξόος - Μαρµαράς και Λιθοχαράκτης ή Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας 
Μαρµάρου ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των 
παρακάτω σχολικών µονάδων : 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 
Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  ή 
σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος 
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ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω 
προσόντα) 

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
(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.∆. 
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. 
 

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ελαιοχρωµατιστών 
ή Ελαιοχρωµατιστή  ή Τεχνίτη Ελαιοχρωµατιστή ή αντίστοιχο πτυχίο ή 
δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: 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 Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 
1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας 
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω 
προσόντα) 

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
(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.∆. 
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. 
 

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Βοηθού  Τεχνίτη Υδραυλικού ή  
βεβαίωση αναγελίας (Τεχνίτη Υδραυλικού) (π.δ. 112/2012) και 
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος 
δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή 
άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω 
προσόντα) 

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (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.∆. 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 ή βεβαίωσης. 
 

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

α)  Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ηλεκτροτεχνίτη  Α΄, Γ΄, ΣΤ' ειδικότητας  
ή Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α'  ειδικότητας του π.δ. 
108/2013, όπως ισχύει (*) και 
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  
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Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Επαγγελµατικής Σχολής ή 
Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή 
σχολών µαθητείας του ΟΑΕ∆ 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 αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος 
υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση  της άδειας 
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλµατος  χορηγήθηκε 
βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό 
και εµπειρίας. 
ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει 
βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η 
ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει του 
συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και 
εµπειρίας. 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω 
προσόντα) 

α)  Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ηλεκτροτεχνίτη  Α΄, Γ΄, ΣΤ' ειδικότητας  
ή Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α'  ειδικότητας του π.δ. 
108/2013, όπως ισχύει (*) και 
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( 
απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν 
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή 
ισοδύναµο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 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 άσκησης επαγγέλµατος(*). 
 
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 
108/2013, 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 η 
εµπειρία. 
 

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΟΒΑΤΖΗ∆ΩΝ 

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Γυψαδόρος-
Σοβατζής  ή Τοιχοποιών και Επιχρισµάτων ή αντίστοιχο πτυχίο ή 
δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: ΙΕΚ 
ή  Επαγγελµατικού Λυκείου  ή Τεχνικού   Επαγγελµατικού 
Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών, ή Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου 
(ΤΕΛ) ή  Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Επαγγελµατικής Σχολής 
ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή 
Σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν.3475/2006 ή άλλος 
ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω 
προσόντα) 

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
(απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν 
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή 
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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 τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη  
εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών 
της αλλοδαπής .  

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

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).  

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω 
προσόντα) 

α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (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.∆. 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  ανωτέρω  άδειας οδήγησης 
αυτοκινήτου. 

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

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).  

 

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. Ο απαιτούµενος ανά ειδικότητα, τίτλος σπουδών σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα 

6. Η άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση, για τις ειδικότητες που απαιτείται. 

7. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας, ανάλογα µε τον κατατιθέµενο τίτλο σπουδών, για τις 

ειδικότητες που απαιτείται, τα οποία κατά περίπτωση είναι:   

(1) Για τους µισθωτούς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα: 

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

 • Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση 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.  
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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. 

(2) 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 

 • Υποβολή µιας τουλάχιστον σχετικής σύµβασης ή ενός τουλάχιστον δελτίου παροχής 
υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εµπειρίας. 

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. 

Οι επαγγελµατίες οδηγοί, που εργάζονται ως οδηγοί σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας τους, 
αποδεικνύουν την εµπειρία τους µε πιστοποιητικό του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων 
Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.) που βεβαιώνει το χρόνο ασφάλισής τους σε αυτό, σε συνδυασµό µε 
υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνουν σαφώς ότι οι ίδιοι 
είναι οδηγοί του αυτοκινήτου τους και διαθέτουν την εµπειρία που δηλώνουν στην αίτησή τους. 

Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γενικό 
Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά  είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, από  
07-09-2020  έως και  09-09-2020. 

 

 

 
 

                                    

Ο  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΩΡΑΛΗΣ 
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