
                      

       

 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

«Πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 

χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών» 

Ο ∆ήµαρχος Κηφισιάς 

 Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 20α του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α’), όπως 
συµπληρώθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α’)  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδάφ. ιε του Ν. 3812/2009 «Αναµόρφωση 
συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
234/Α/28-12-2009)  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/9-9-1999)  
4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 και 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει µετά τις 

τροποποιήσεις και συµπληρώσεις καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 
του Νόµου 4325/2015 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 205 και 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-
2007) 

6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 που αντικατέστησαν 
αυτές της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10  

7. Την µε αριθµό 348/2022 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της πρόσληψης και η αιτιολόγηση αυτής, οι 
απαιτούµενοι κλάδοι και ειδικότητες του προσωπικού που πρόκειται να 
προσληφθεί µε διάρκεια της σύµβασης τεσσάρων (4) µήνες.  

8. Την εγκύκλιο 27/42203/13-8-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών «Έλεγχος 
νοµιµότητας πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και των νοµικών τους 
προσώπων, Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών 
µέτρων µέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας 
ΟΤΑ, (άρθρο 238 του ν.3852/2010 (Α’87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 131 του ν.4555/2018 (Α΄133) (Πρόγραµµα“ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”)» σύµφωνα 
µε την οποία η ανωτέρω απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κηφισιάς 
δεν εµπίπτει στον υποχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας από τον Συντονιστή της 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκησης 

9. Την µε αριθµό 17422/4-5-2022 βεβαίωση των οικονοµικών υπηρεσιών του 
∆ήµου, ότι έχουν προβλεφθεί οι αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισµό του 
∆ήµου οικονοµικού έτους 2022 για την πρόσληψη του προσωπικού Ι.∆.Ο.Χ. 
στους Κ.Α 20.6041.01 και 35.6041.01  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εµµ.Μπενάκη 3 
Τηλ: 2132007155 

 

                 

 
Ηµεροµηνία:  20-5-2022 

     Αρ. Πρωτ .  20125 
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10. Την αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού για την αντιµετώπιση 
κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα για τις 
ανάγκες πυροπροστασίας στην περιοχή του ∆ήµου Κηφισιάς κατά την θερινή 
περίοδο του έτους 2022  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ 

Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 

χρόνου, συνολικού αριθµού είκοσι επτά (27) ατόµων, για την κάλυψη αναγκών 

πυροπροστασίας του ∆ήµου Κηφισιάς , για τις εξής κατά αριθµό ατόµων ειδικότητες, 

µε τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη διάρκεια σύµβασης: 

α/α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

101 ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 1 

102 ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 2 

103 ∆Ε Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 8 

104 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ) 6 

105 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΚΟΠΗ ΧΛΟΗΣ-ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ) 5 

106 YE ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΕΣ) 5 

 ΣΥΝΟΛΟ 27 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:  

1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.  

2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαµβάνονται  

3. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 15 (στρατιωτικές υποχρεώσεις) και 16 του 

Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική 

δικαστική συµπαράσταση)  

Σηµείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται µόνο µε την έκδοση, του κατά το 

άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγµατος, ∆ιατάγµατος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.  

 

Β. ΚΩΛΥΜΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 41, παρ.2 του Ν.4325/2015, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού που 
απασχολείται για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, 
µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τους τέσσερις  (4) µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. 
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Σύµφωνα µε την παρ.2 του αρθ.116 Ν.4547/2018 κατ’ εξαίρεση η πρόσληψη του 
προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στην πυρασφάλεια γίνεται µε 
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν µπορεί να υπερβαίνει 
τους τέσσερις µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. Ο υπολογισµός 
του δωδεκαµήνου γίνεται σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (Α’ 
180). 
 
 
Γ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Κωδικός 

Θέσης 

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) 

προσόντα 

101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 
α) Άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Β΄ ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012 για τα 
Μ.Ε. 1.1 , 1.3 , 1.4 , 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 
απόφασης του αρµόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθ. 
οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόφαση του αρµοδίου Υπουργού (*),  
β)  Ισχύουσα ερασιτεχνική ή επαγγελµατική άδεια οδήγησης.  
γ) 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 υποβάλει 
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.   
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
 
α) Άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Β΄ ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012 για τα 
Μ.Ε. 1.1 , 1.3 , 1.4 , 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 
απόφασης του αρµόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθ. 
οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόφαση του αρµοδίου Υπουργού (*), 
β) Ισχύουσα ερασιτεχνική ή επαγγελµατική άδεια οδήγησης. 
γ) 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 υποβάλει 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.   
  
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
 
α) Άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Β΄ ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012 για τα 
Μ.Ε. 1.1 , 1.3 , 1.4 , 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 
απόφασης του αρµόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθ. 
οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόφαση του αρµοδίου Υπουργού (*), 
β)  Ισχύουσα ερασιτεχνική ή επαγγελµατική άδεια οδήγησης. 
γ) 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 τίτλος της αλλοδαπής  και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) 
ετών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας µηχανοδηγού-χειριστή (*). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
 
α) Άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Β΄ ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012 για τα 
Μ.Ε. 1.1 , 1.3 , 1.4 , 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 
απόφασης του αρµόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθ. 
οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόφαση του αρµοδίου Υπουργού (*), 
β)  Ισχύουσα ερασιτεχνική ή επαγγελµατική άδεια οδήγησης. 
γ) 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  
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της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής  και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι  (6) 
µηνών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας µηχανοδηγού-χειριστή (*). 
 
(*)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.  

102 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 
α) Άδεια – βεβαίωση αναγγελίας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ειδικότητας 1ης Οµάδας 
του π.δ 108/2013 (*). 
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 δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολών µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 
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 
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
 
α) Άδεια – βεβαίωση αναγγελίας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ειδικότητας 1ης Οµάδας 
του π.δ 108/2013 (*). 
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 χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιος µε τα ανωτέρω προσόντα) 
 
α) Άδεια – βεβαίωση αναγγελίας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ειδικότητας 1ης Οµάδας 
του π.δ 108/2013 (*). 
β) 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 τριών (3) ετών,  µετά την 
απόκτηση της παραπάνω άδειας(*). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
 
α) Άδεια – βεβαίωση αναγγελίας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ειδικότητας 1ης Οµάδας 
του π.δ 108/2013 (*). 
β) 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,  µετά την 
απόκτηση της παραπάνω άδειας(*). 
 
(*)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.  
 

103 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή (β) 

Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και 

Μοτοσικλετών ή  Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου 

ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος 

τίτλος Επαγγελµατικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχηµάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων 

του Τοµέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου του 

Τοµέα Οχηµάτων ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών 

Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή 

συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων 

Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος 

Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών 

Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή 
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Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή 

απολυτήριος 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 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. 

β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας. 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

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

 

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή 

ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.  

β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας. 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(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 τριών (3) ετών, µετά την 

απόκτηση της επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 

β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας. 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(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 επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 

β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ'  (C) κατηγορίας. 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ (C) κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόµιση 
του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύµφωνα µε την απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω άδεια 
οδήγησης αυτοκινήτου) 

Προκειµένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται: 

είτε η κατοχή ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την 

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας  στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία 

του ενδιαφεροµένου. 

είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθµού «95» δίπλα σε µία ή 

περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την 

ανακοίνωση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωµάτωση µίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή 

υποκατηγοριών κατοχής του ζητούµενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας 

(ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρµόδιας υπηρεσίας της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να 

αναφέρονται: 

• Το ονοµατεπώνυµο και το όνοµα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση 

• Ο αριθµός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη) 

• Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την 
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ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια 

βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωµάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας 

ΠΕΙ. 

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκοµίσουν οπωσδήποτε την απαιτούµενη από 

την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής 

Ενότητας δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω 

πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειµένου να γίνει δεκτός για τη θέση του Ο∆ΗΓΟΥ της 

συγκεκριµένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκοµίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας 

αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναµία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορµής της µη 

συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής. 

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ηµεροµηνία της αρχικής κτήσης, της κατά 

την ανακοίνωση απαιτούµενης άδειας, αλλά µόνο η ηµεροµηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης 

θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας 

Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

 

Σε περίπτωση αδυναµίας της αρµόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή 

φθοράς των αρχείων της, αρκεί : 

� η προσκόµιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος 

αδυναµίας καθώς και 

� η προσκόµιση Υπεύθυνης ∆ήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην 

οποία να δηλώνει την ακριβή ηµεροµηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελµατικής 

άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη. 

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». 

104,105,106 ∆εν απαιτούνται τυπικά προσόντα σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997(ΦΕΚ 

206/Α/8-10-1997)  

 

 

     ∆. ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα 

εξής δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση 

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή 

ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρίσιµων σελίδων του 

διαβατηρίου (δηλ. αυτών που αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία 

ταυτότητας του κατόχου. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ηµεροµηνία 

γεννήσεως πρέπει να προσκοµισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως)  

3. Τίτλο σπουδών (όπου απαιτείται) 

4. Τα κατά περίπτωση και ειδικότητα απαιτούµενα αποδεικτικά 

πιστοποίησης της επάρκειας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο µέρος 

Γ΄ (ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της παρούσας ανακοίνωσης 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ηµεροµηνία 

υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά την ηµεροµηνία πρόσληψης.  
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Ε. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  

Ανάρτηση της Ανακοίνωσης θα γίνει στους χώρους ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού 

Καταστήµατος , Κεντρικό ∆ηµαρχείο: ∆ιονύσου & Μυρσίνης, κτίριο επί της οδού 

Εµµ. Μπενάκη 3 Κηφισιά, συντασσοµένων κατ’ άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 

2190/1994 (όπως ισχύει), πρακτικών ανάρτησης, καθώς και στο πρόγραµµα 

∆ιαύγεια.  

ΣΤ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τµήµα Πρωτοκόλλου 

του ∆ήµου (∆ιονύσου και Μυρσίνης – ισόγειο) προσκοµίζοντας και τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης , εντός προθεσµίας 4 εργασίµων 

ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη εργάσιµη ηµέρα της ανάρτησής της στους 

χώρους ανακοινώσεων του ∆ήµου. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Τµήµα 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού – Μητρώων και ∆ιαδικασιών Προσωπικού 

(Εµµ.Μπενάκη 3  –  2ος όροφος) , τηλέφωνα επικοινωνίας 2132007186-155-153-

189 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

     ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΘΩΜΑΚΟΣ 
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