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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) 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. 605/01-09-2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 

    εγκρίθηκε η πρόσληψη εκατόν δεκαπέντε (115) ατόµων µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού 

   ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της   

   ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, µε διάρκεια τρεις (3) µήνες. 

 

                                                    Ανακοινώνει 

 Την πρόσληψη εκατόν δεκαπέντε (115) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) µηνών, για την αντιµετώπιση  
κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης, ως εξής: 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 25 

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 20 

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  1 
∆Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  2 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 67 
ΣΥΝΟΛΟ                115 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                           
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ & 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.∆.  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: M. MOIΡΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ :   ∆ραγάτση 12 
ΤΑΧ. ΚΩ∆. :  185 35 
ΤΗΛ. :  213 2022250 
FAX :   213 2022978                        

                         

Πειραιάς                    03 / 09 /  2020      

Αρ. Πρωτ.                   41585 / 2497 
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (µε κάρτα 
ψηφιακού ταχογράφου) 

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).  

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

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

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). 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (χωρίς κάρτα 
ψηφιακού ταχογράφου) 

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, θα ισχύσουν τα παρακάτω: 

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. 
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γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).  

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Τεχνίτη Τροχών ή βεβαίωση 
ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλµατος τεχνίτη 
αυτοκινήτων ειδικότητας Τεχνίτη Τροχών,  

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 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 ή βεβαίωσης υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος ή βεβαίωση ορθής 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 Τεχνίτη Τροχών ή βεβαίωση 
ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλµατος τεχνίτη 
αυτοκινήτων ειδικότητας Τεχνίτη Τροχών,   

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 ή βεβαίωσης υπηρεσίας, ότι η  ανωτέρω 
άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση ορθής 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 Τεχνίτη Τροχών ή βεβαίωση 
ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλµατος τεχνίτη 
αυτοκινήτων ειδικότητας Τεχνίτη Τροχών,  

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 
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και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών,  µετά την 
απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλµατος ή 
βεβαίωσης ορθής αναγγελίας. 

∆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 
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, 
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µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλµατος  
ή βεβαίωσης ορθής αναγγελίας. 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 
Ν.2527/1997). 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 

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 οικείας Περιφερειακής Ενότητας  
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. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Α. Για όλους τους υποψηφίους: 

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. 

Β. Για τις ειδικότητες ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 
και ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ και ∆Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, επιπρόσθετα: 

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

 2. Η απαιτούµενη επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας, άδεια 
άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλµατος, 
σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα τυπικών προσόντων, ανά ειδικότητα, 

 3. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ), (για την πλήρωση των θέσεων για τις 
οποίες απαιτείται),  

4. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού (για την πλήρωση των θέσεων για τις οποίες 
απαιτείται). 

5. 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.  
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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. 

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. 

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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