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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  
Για την πρόςληψη προςωπικοφ πυραςφάλειασ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου 

οριςμζνου χρόνου για αντιμετϊπιςη κατεπειγουςϊν εποχικϊν αναγκϊν 
 

Ο Δήμαρχοσ Αιγάλεω 
Ζχοντασ υπόψθ, 

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 58 του Ν. 3852/2010, όπωσ τροποποιικθκαν με τθν παρ. 1 του 
άρκρου 203 του Ν. 4555/2018. 

2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 206 του Ν. 3584/2007, όπωσ αντικαταςτάκθκαν με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 41 παρ.2 του Ν. 4325/2015 και ςυμπλθρϊκθκαν με τθν παρ. 2 του άρκρου 4 τθσ 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθν ομαλι λειτουργία των Οργανιςμϊν Σοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ», θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 9 του Ν.4350/2015 και αντικαταςτάκθκε 
από το άρκρο 116 του Ν.4547/2018. 

3. Σο με αρικμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ. 8632/2-4-2020 ζγγραφο του Τπουργείο Εςωτερικϊν με 
κζμα «Πρόςκετα μζτρα και ρυκμίςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ 
διαςποράσ του κορωνοϊοφ» 

4. Σθν αρικμ. 136/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, περί ζγκριςθσ πρόςλθψθσ είκοςι 
(20) ατόμων με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, τετράμθνθσ διάρκειασ, 
για τισ ανάγκεσ πυραςφάλειασ του Διμου. 

5. Σθν αρικμ. πρωτ. 9028/15-4-2020 Βεβαίωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του 
Διμου Αιγάλεω, περί πρόβλεψθσ των απαραίτθτων πιςτϊςεων ςτον προχπολογιςμό του 
Διμου, οικονομικοφ ζτουσ 2020, για τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ που κα προκφψει από τθ 
ςυγκεκριμζνθ πρόςλθψθ προςωπικοφ. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  
την πρόςληψη προςωπικοφ πυραςφάλειασ και ειδικότερα είκοςι (20) ατόμων τετράμηνησ 

διάρκειασ, για την αντιμετϊπιςη αντίςτοιχων κατεπειγουςϊν εποχικϊν αναγκϊν 
 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΕΠΟΧΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΘΕΗ  

ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

101 ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΕ ΣΕΧΝΙΣΩΝ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ 2 4 ΜΗΝΕ 

102 ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΕ ΚΗΠΟΤΡΩΝ 1  4 ΜΗΝΕ 

103 ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ ΚΗΠΩΝ 12 4 ΜΗΝΕ 

104 ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1 4 ΜΗΝΕ 
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105 ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ  

4 4 ΜΗΝΕ 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  
 

 

ΚΩΔΙΚΟ 101: ΔΕ ΣΕΧΝΙΣΩΝ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ 
 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:  
- Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Βοθκοφ Σεχνίτθ Τδραυλικοφ ι βεβαίωςθ αναγγελίασ (Σεχνίτθ 

Τδραυλικοφ) (π.δ. 112/2012). 
- Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ δευτεροβάκμιασ ι 

μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ 
ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Αϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
- Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Βοθκοφ Σεχνίτθ Τδραυλικοφ ι βεβαίωςθ αναγγελίασ (Σεχνίτθ 

Τδραυλικοφ) (π.δ. 112/2012). 
- Απολυτιριοσ τίτλοσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για 

υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι 
ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι 
απολυτιριοσ τίτλοσ Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του 
άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και 
αντίςτοιχη εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν μετά τθν απόκτθςθ τθσ παραπάνω άδειασ. 

 

ΚΩΔΙΚΟ 102: ΔΕ ΚΗΠΟΤΡΩΝ 
 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:  
Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ Φυτικισ Παραγωγισ ι Σεχνίτθσ Φυτικισ 
Παραγωγισ ι Σεχνικόσ Φυτικισ Παραγωγισ ι Κθποτεχνίασ ι Φυτικισ Παραγωγισ Κθποτεχνίασ 
ι Φυτοτεχνικϊν Επιχειριςεων-Αρχιτεκτονικισ Σοπίου ι Σεχνικϊν Ανκοκομίασ και Κθποτεχνίασ 
ι Ανκοκομίασ και Κθποτεχνίασ ι Ανκοκθπουρικισ ι Κθποτεχνικισ ι Σεχνικόσ Ανκοκομίασ ι 
Σεχνικόσ Ανκοκομίασ και Αρχιτεκτονικισ Σοπίου ι Ανκοκομίασ-Κθποτεχνίασ ι Σεχνίτθσ 
Ανκοκομίασ-Φυτοτεχνίασ ι Θερμοκθπίων ι Σεχνιτϊν Θερμοκθπίων ι Σεχνικόσ Θερμοκθπίων ι 
Σεχνικόσ Θερμοκθπευτικϊν Καταςκευϊν ι Σεχνίτθσ Θερμοκθπιακϊν Καλλιεργειϊν και 
Καταςκευϊν ι Σεχνικϊν Δενδροκομίασ και Κθπευτικισ ι Δαςικισ Παραγωγισ ι Ειδικόσ Δαςικισ 
Προςταςίασ ι Σεχνικόσ Δαςικισ Προςταςίασ ι Δενδροκομίασ ι Φυτϊν Μεγάλθσ Καλλιζργειασ ι 
Σεχνικόσ Δενδροκομίασ και Μεταποίθςθσ-Επεξεργαςίασ Προϊόντων Ελιάσ-Φιςτικιάσ ι 
Αμπελουργίασ και Οινοτεχνίασ ι Σεχνιτϊν Αμπελουργίασ-Οινοτεχνίασ ι Σεχνικόσ 
Αμπελουργίασ-Οινοτεχνίασ ι Σεχνίτθσ Αμπελουργίασ- Οινοτεχνίασ-Ποτοποιίασ ι Σεχνικόσ 
Δαςοπονίασ και Διαχείριςθσ Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ ι Σεχνικόσ Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν και 
Εγκαταςτάςεων ςε ζργα τοπίου και περιβάλλοντοσ ι Θερμοκθπιακϊν Καταςκευϊν και 
Καλλιεργειϊν ι Σεχνικόσ Αρδεφςεων ι Σεχνικόσ Βιολογικισ-Οικολογικισ Γεωργίασ ι αντίςτοιχο 
πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω ςχολικϊν μονάδων: ΙΕΚ ι Σεχνικοφ 
Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Αϋ ι Βϋ κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι 
Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι χολισ Επαγγελματικισ 
Κατάρτιςθσ ι Επαγγελματικισ χολισ ι Σεχνικισ Επαγγελματικισ χολισ δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ ι ςχολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι Ν. 3475/2006 ι άλλοσ ιςότιμοσ 
τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχησ ειδικότητασ. 
ΠΡΟΟΝΣΑ Αϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: (Εφόςον δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα ανωτζρω προςόντα) 
Απολυτιριοσ τίτλοσ υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για 
υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι 
ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ 
τίτλοσ Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 
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2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχη εμπειρία 
τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν. 
ΠΡΟΟΝΣΑ Βϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Εφόςον οι θζςεισ δεν καλυφθοφν από υποψηφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 
Απολυτιριοσ τίτλοσ υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για 
υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι 
ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ 
τίτλοσ Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 
2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχη εμπειρία 
τουλάχιςτον ζξι (6) μηνϊν. 

ΚΩΔΙΚΟ 103: ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ ΚΗΠΩΝ 
 

Δεν απαιτοφνται ειδικά τυπικά προςόντα (άρκρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/1997). 
 

ΚΩΔΙΚΟ 104: ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
- Δίπλωμα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ΙΕΚ ειδικοτιτων: (α) Σεχνικοφ Αυτοκινιτων Οχθμάτων ι 

(β) Εκπαιδευτι Τποψθφίων Οδθγϊν Αυτοκινιτων ι Εκπαιδευτι Τποψθφίων Οδθγϊν 
Αυτοκινιτων και Μοτοςικλετϊν ι Πτυχίο Α' ι Β' κφκλου ςπουδϊν ΣΕΕ ειδικότθτασ Μθχανϊν 
και υςτθμάτων Αυτοκινιτου ι απολυτιριοσ τίτλοσ Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου τμιματοσ 
Μθχανικϊν Αυτοκινιτων ι απολυτιριοσ τίτλοσ Επαγγελματικοφ Λυκείου ειδικότθτασ 
Σεχνικοφ Οχθμάτων ι ειδικότθτασ Μθχανικισ Αυτοκινιτων του Σομζα Μθχανολογίασ ι 
ειδικότθτασ Μθχανικϊν και Θλεκτρολογικϊν υςτθμάτων Αυτοκινιτου του Σομζα Οχθμάτων 
ι Σεχνικισ Επαγγελματικισ χολισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ειδικότθτασ Μθχανϊν 
Αυτοκινιτου ι χολισ Μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 ειδικότθτασ Μθχανοτεχνίτθ 
Αυτοκινιτου ι ςυναφοφσ ειδικότητασ, δθλαδι: πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ 
Θλεκτρολογικϊν υςτθμάτων Αυτοκινιτου ι Θλεκτρομθχανικϊν υςτθμάτων και 
Αυτοματιςμοφ Αυτοκινιτου ι Σεχνίτθσ Θλεκτρολόγοσ Αυτοκινιτων Οχθμάτων ι Θλεκτρικοφ 
υςτιματοσ Αυτοκινιτου ι Θλεκτροτεχνίτθ Αυτοκινιτου ι Σεχνιτϊν Θλεκτρολογικϊν 
υςτθμάτων Αυτοκινιτων ι Σεχνιτϊν Μθχανϊν και υςτθμάτων Αυτοκινιτου ι 
Θλεκτρολόγου Αυτοκινιτων Οχθμάτων ι Σεχνικοφ Μθχανοτρονικισ ι αντίςτοιχο πτυχίο ι 
δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ΙΕΚ ι Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ 
Εκπαιδευτθρίου Αϋ ι Βϋ κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ 
Επαγγελματικοφ Λυκείου ι χολισ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ι Επαγγελματικισ χολισ ι 
Σεχνικισ Επαγγελματικισ χολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολισ μακθτείασ του 
ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι Ν. 3475/2006 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ 
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

- Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ Γϋ (C) κατθγορίασ. 
- Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ). 
- Κάρτα Ψθφιακοφ Σαχογράφου Οδθγοφ, θ οποία να είναι ςε ιςχφ. 
ΠΡΟΟΝΣΑ Αϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφόςον οι θζςεισ δεν καλυφθοφν από υποψηφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 
- Οποιοςδιποτε απολυτιριοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ τθσ 

θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ.  
- Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ Γϋ (C) κατθγορίασ. 
- Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ). 
- Κάρτα Ψθφιακοφ Σαχογράφου Οδθγοφ, θ οποία να είναι ςε ιςχφ. 
ΠΡΟΟΝΣΑ Βϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφόςον οι θζςεισ δεν καλυφθοφν από υποψηφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 
- Απολυτιριοσ τίτλοσ υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για 

υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι 
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ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι 
απολυτιριοσ τίτλοσ Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του 
άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και 
αντίςτοιχη εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, μετά τθν απόκτθςθ τθσ επαγγελματικισ 
άδειασ οδιγθςθσ αυτοκινιτου. 

- Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ Γ' (C) κατθγορίασ. 
- Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ). 
- Κάρτα Ψθφιακοφ Σαχογράφου Οδθγοφ, θ οποία να είναι ςε ιςχφ. 
ΠΡΟΟΝΣΑ Γϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφόςον οι θζςεισ δεν καλυφθοφν από υποψηφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 
- Απολυτιριοσ τίτλοσ υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για 

υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι 
ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι 
απολυτιριοσ τίτλοσ Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του 
άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και 
αντίςτοιχη εμπειρία τουλάχιςτον ζξι (6) μηνϊν, μετά τθν απόκτθςθ τθσ επαγγελματικισ 
άδειασ οδιγθςθσ αυτοκινιτου. 

- Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ Γϋ (C) κατθγορίασ. 
- Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ). 
- Κάρτα Ψθφιακοφ Σαχογράφου Οδθγοφ, θ οποία να είναι ςε ιςχφ. 
ΠΡΟΟΧΗ: Για την άδεια οδήγηςησ αυτοκινήτου Γϋ (C) κατηγορίασ απαιτείται υποχρεωτικά η 
προςκόμιςη του Πιςτοποιητικοφ Επαγγελματικήσ Ικανότητασ (ΠΕΙ). 
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ (ςφμφωνα με την απαιτοφμενη κατά τα ανωτζρω άδεια οδήγηςησ 
αυτοκινήτου): Προκειμζνου για τθν απόδειξθ κατοχισ του Πιςτοποιθτικοφ Επαγγελματικισ Ικανότθτασ 
(ΠΕΙ) απαιτείται: είτε θ κατοχι Δελτίου Επιμόρφωςησ Οδηγοφ, το οποίο να είναι ςε ιςχφ και το οποίο 
εκδίδεται από τθν Τπθρεςία Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν τθσ Περιφζρειασ ςτθν περιοχι τθσ οποίασ 
βρίςκεται θ κατοικία του ενδιαφερομζνου είτε θ καταχϊρθςθ επί του εντφπου τθσ άδειασ οδιγθςθσ του 
κοινοτικοφ αριθμοφ «95» δίπλα ςε μία ι περιςςότερεσ εκ των κατθγοριϊν ι υποκατθγοριϊν που 
κατζχει ο υποψιφιοσ και απαιτοφνται από τθν ανακοίνωςθ. 
ΠΡΟΟΧΗ: ε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ άδειασ, για τθν ενςωμάτωςθ μίασ ι περιςςοτζρων 
κατθγοριϊν ι υποκατθγοριϊν κατοχισ του ηθτοφμενου από τθν ανακοίνωςθ Πιςτοποιθτικοφ 
Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ) και εφόςον προκφπτουν λόγοι κακυςτζρθςθσ τθσ διαδικαςίασ 
επανζκδοςισ τθσ, γίνεται δεκτι και θ ΒΕΒΑΙΩΗ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ τθσ Διεφκυνςθσ Μεταφορϊν 
και Επικοινωνιϊν ςτθν οποία να αναφζρονται: Σο ονοματεπϊνυμο και το όνομα πατρόσ του αιτοφντοσ 
τθ βεβαίωςθ, ο αρικμόσ τθσ άδειασ οδιγθςθσ τθν οποία κατζχει κακϊσ και θ νζα ιςχφσ τθσ (ζναρξθ, 
λιξθ) και θ κατθγορία ι υποκατθγορία ΠΕΙ που του ζχει χορθγθκεί και απαιτείται από τθν ανακοίνωςθ, 
κακϊσ και θ ιςχφσ του (ζναρξθ-λιξθ) και να επιβεβαιϊνεται ότι θ άδεια βρίςκεται ςε διαδικαςία 
επανζκδοςισ τθσ, λόγω ενςωμάτωςθσ κατθγορίασ ι υποκατθγορίασ ΠΕΙ. 
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρζπει να προςκομίςουν οπωςδήποτε την απαιτοφμενη από την 
ανακοίνωςη άδεια οδήγηςησ.  
ΕΠΙΗΜΑΝΗ: ε περίπτωςθ που θ υπθρεςία Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν τθσ οικείασ Περιφερειακισ 
Ενότθτασ δεν ζχει προχωρήςει ςτη ςυγκρότηςη επιτροπήσ για τισ εξετάςεισ του ανωτζρω 
πιςτοποιητικοφ (ΠΕΙ), ο υποψιφιοσ προκειμζνου να γίνει δεκτόσ για τθ κζςθ του ΟΔΘΓΟΤ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ανακοίνωςθσ, πρζπει να προςκομίςει απαραιτιτωσ ςχετικό ζγγραφο τησ υπηρεςίασ 
αυτήσ, ςτο οποίο να αναφζρεται θ αδυναμία ζκδοςθσ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ εξ’ αφορμισ τθσ μθ 
ςυγκρότθςθσ τθσ εν λόγω επιτροπισ. Για τισ άδειεσ οδήγηςησ αυτοκινήτων, όταν δεν προκφπτει θ 
θμερομθνία τθσ αρχικισ κτιςθσ, τθσ κατά τθν ανακοίνωςθ απαιτοφμενθσ άδειασ, αλλά μόνο θ 
θμερομθνία λιξθσ τθσ άδειασ ι τυχόν πρόςφατθσ κεϊρθςθσ, πρζπει οι υποψιφιοι να ςυνυποβάλουν 
και ςχετικι βεβαίωςθ τθσ οικείασ υπθρεςίασ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν. ε περίπτωςθ αδυναμίασ 
τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ να χορθγιςει τθ βεβαίωςθ αυτι, λόγω καταςτροφισ ι φκοράσ των αρχείων 
τθσ, αρκεί: θ προςκόμιςθ τθσ βεβαίωςθσ τθσ υπθρεςίασ αυτισ ςτθν οποία να αναφζρεται ο λόγοσ 
αδυναμίασ κακϊσ και θ προςκόμιςθ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ κατά το άρκρο 8 του ν.1599/1986 του 
υποψθφίου ςτθν οποία να δθλϊνει τθν ακριβι θμερομθνία αρχικισ κτιςθσ τθσ κατθγορίασ 
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επαγγελματικισ άδειασ οδιγθςθσ που ηθτείται από τθν προκιρυξθ. τθν περίπτωςθ που οι υποψιφιοι 
είναι κάτοχοι επαγγελματικισ άδειασ οδιγθςθσ αλλοδαπήσ, για να γίνουν δεκτοί πρζπει να 
προςκομίςουν βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ «περί ιςοδυναμίασ και αντιςτοιχίασ τθσ άδειασ 
οδιγθςθσ αλλοδαπισ με τισ επαγγελματικζσ άδειεσ οδιγθςθσ θμεδαπισ». 

ΚΩΔΙΚΟ 105: ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ 

Δεν απαιτοφνται ειδικά τυπικά προςόντα (άρκρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/1997). 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 
1. Οι υποψιφιοι πρζπει να είναι θλικίασ 18 ζωσ 65 ετϊν. 
2. Να ζχουν τθν υγεία και τθ φυςικι καταλλθλότθτα για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ. 
3. Να μθν ζχουν κϊλυμα, κατά το άρκρο 8 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (περί καταδίκθσ, υποδικίασ ι  
δικαςτικισ ςυμπαράςταςθσ). Οι υποψιφιοι για τισ κζςεισ ανειδίκευτου προςωπικοφ (ΤΕ) δεν ζχουν το 
κϊλυμα αυτό, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν εκτίςει τθν ποινι ι τα μζτρα αςφαλείασ που τουσ ζχουν 
επιβλθκεί ζχουν αρκεί ι ζχουν απολυκεί υπό όρουσ (παρ. 6 άρκρου 4 Ν. 2207/1994). 

 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
Θ απόδειξθ εμπειρίασ, όπου απαιτείται, αποδεικνφεται με βεβαίωςθ προχπθρεςίασ από τον αςφαλιςτικό 
φορζα και υπεφθυνη δήλωςη του ενδιαφερόμενου, ςτθν οποία κα δθλϊνεται το διάςτθμα και το ςχετικό 
είδοσ εμπειρίασ.  

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  
1. Αίτηςη – Τπεφθυνη Δήλωςη  
2. Αντίγραφο αςτυνομικήσ ταυτότητασ. 
3. Πιςτοποιητικό Οικογενειακήσ Κατάςταςησ (πρόςφατησ ζκδοςησ). 
4. Επίςημο ζγγραφο από το οποίο να προκφπτει το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του αιτοφντοσ.  
5. Πρόςφατη βεβαίωςη ανεργίασ ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίασ εφόςον διαθζτουν. 
6. Αντίγραφα τυπικϊν προςόντων και απόδειξησ εμπειρίασ, όπου απαιτοφνται. 
 

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν τθν αίτθςθ-υπεφκυνθ διλωςθ με ςυνθμμζνα 

τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά από Δευτζρα 27 Απριλίου ζωσ Πζμπτθ 30 Απριλίου ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ 
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτο e-mail idax_aigaleo@yahoo.gr  ή με ςυςτημζνη επιςτολή προσ 
Διμο Αιγάλεω, Σμιμα  Προςωπικοφ Ιδιωτικοφ Δικαίου, Ιερά Οδόσ 364 & Κάλβου, Σ.Κ. 122 43 
Αιγάλεω με θμερομθνία ςφραγίδασ ταχυδρομείου ζωσ 30/4/2020.    
Θ παροφςα ανακοίνωςθ κα αναρτθκεί ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου 
Αιγάλεω (https://www.aigaleo.gr) για ενθμζρωςθ των ενδιαφερόμενων. 

 

                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟ  
 
 

       ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΙΚΑ  

mailto:idax_aigaleo@yahoo.gr
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