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ΑΛΑΘΟΗΛΩΖ 

 
Ο  ΓΖΚΑΡΥΟ ΠΑΙΙΖΛΖ  

Έρνληαο ππφςε: 
1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Λ.3852/2010. 

2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 4325/2015. 
3. Ρηο δηαηάμεηο ησλ παξ.1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Λ.3584/2007 φπσο 

αληηθαηαζηάζεθαλ θαη ηζρχνπλ, κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4325/2015 (ΦΔΘ 
47/Α/2015), ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Ξξάμεο Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ 
(ΦΔΘ102/Α/2015) θαη ην άξζξν 116 ηνπ λ. 4547/2018 (ΦΔΘ 102/Α/2018). 

4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ.2190/94, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ 
Λ.3812/09, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην παξαπάλσ πξνζσπηθφ εμαθνινπζεί λα 
εμαηξείηαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Λ.2190/94.  

5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ λ.3852/2010 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ λ. 4555/2018 (ΦΔΘ 133/η.Α/19-7-2018). 

6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ εδ. δ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ λ.4604/2019 (ΦΔΘ 50/Α), κε 
ηηο νπνίεο εμαηξνχληαη απφ ηελ αλαζηνιή ησλ πξνζιήςεσλ ιφγσ εθινγψλ, κεηαμχ 
ησλ άιισλ θαη νη πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο 
ηνκείο ηεο ππξαζθάιεηαο  (ζρεη. ε αξηζ.14/24722/3.04.2019 εγθχθιηνο ηνπ 
πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ).  

7. Ρελ αξηζ.πξση. ΓΗΓΑΓ/Φ.18.31/2361/νηθ.22433/14-6-2019 εγθχθιην ηνπ πνπξγείνπ 
Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο αλαθνξηθά κε ηηο εμαηξέζεηο απφ ηελ αλαζηνιή 

πξνζιήςεσλ ελφςεη ηεο δηεμαγσγήο ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ηεο 7εο Ηνπιίνπ 2019 
(Ξ.Γ. 56/2019/Α΄97)  

8. Ρελ ππ’ αξηζ.101/2019 (ΑΓΑ: 62Λ7ΥΜΘ-ΣΒΠ) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 
πνπ αθνξά έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ 
δηάξθεηαο ηξηψλ (3) κελψλ γηα ηε θάιπςε αλαγθψλ ππξαζθάιεηαο. 

9. Ρελ ππ’ αξηζ. πξση. 14812/6-5-2019 βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ 
πεξεζηψλ πεξί πηζηψζεσλ γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ ησλ απνδνρψλ θαη ησλ 
ππεξσξηψλ ηνπ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ ππξαζθάιεηαο κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ 
ζηνπο Θ.Α. 35.6041.0005, Θ.Α. 35.6054.0001, Θ.Α. 35.6042.0001 θαη Θ.Α. 
35.6042.0002. 

10. Νη απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε αξηζ. ΑΑΚΗΠ.808/20-5-2019 κε ΑΓΑ: 

6ΓΞΕΥΜΘ-82 θαη ε κε αξηζ. ΑΑΚΗΠ.809/20-05-2019 κε ΑΓΑ:ΥΦ3ΤΥΜΘ-Ξ6Μ. 
11. Ρελ ππ’ αξηζ. πξση. 16817/23-5-2019 (ΑΓΑ: ΥΟ6ΞΥΜΘ-4ΘΥ) αλαθνίλσζε Γεκάξρνπ 

Ξαιιήλεο γηα ηελ πξφζιεςε δεθαπέληε (15) Δ εξγαηψλ ππξαζθάιεηαο θαη ηεζζάξσλ 
(4) ΓΔ Νδεγψλ Γ΄ θαηεγνξίαο κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 
ρξφλνπ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ. 

12. Ρν γεγνλφο φηη δελ θαιχθζεθαλ νη ζέζεηο δχν (2) Δ εξγαηψλ ππξαζθάιεηαο θαη 
ηεζζάξσλ (4) ΓΔ Νδεγψλ Γ΄ θαηεγνξίαο ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. πξση. 16817/23-5-

2019 (ΑΓΑ: ΥΟ6ΞΥΜΘ-4ΘΥ) αλαθνίλσζε Γεκάξρνπ Ξαιιήλεο. 
 

ΑΛΑΘΟΗΛΩΛΔΗ 
Ρελ πξφζιεςε δύο (2) ΤΔ επγαηών πςπαζθάλειαρ θαη ηεζζάπυν (4) ΓΔ Οδηγών Γ΄ 
καηηγοπίαρ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, για σπονικό 
διάζηημα ηπιών (3) μηνών ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα, σο αθνινχζσο: 
 

 
 
 
 

ΑΔΑ: 6Ο5ΘΩΞΚ-Φ6Ν



 

 
 
 

ΠΗΛΑΘΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΘΟΤ ΠΡΟΩΠΗΘΟΤ (ανά κυδικό θέζηρ) 

Θυδικόρ 

θέζηρ 
Τπηπεζία 

Έδπα 

ςπηπεζίαρ  
Διδικόηηηα 

Γιάπκεια 

ζύμβαζηρ 

Απιθμόρ 

αηόμυν 

101 
Γήκνο 

Ξαιιήλεο 
Γέξαθαο 

Δ Δξγαηψλ 

ππξαζθάιεηαο 
3 κήλεο 2 

102 
Γήκνο 

Ξαιιήλεο 
Γέξαθαο 

ΓΔ Νδεγψλ 

Γ΄ θαηεγνξίαο 
3 κήλεο 4 

 

 

ΠΗΛΑΘΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΚΔΛΑ ΠΡΟΟΛΣΑ (ανά κυδικό θέζηρ) 

Θυδικόρ 

θέζηρ 

Σίηλορ ζποςδών  

και  

λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

101 Γελ απαηηνχληαη εηδηθά ηππηθά πξνζφληα (άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Λ. 2527/1997). 

102 

 

ΘΤΡΗΑ ΠΡΟΟΛΣΑ: 

α) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο ΗΔΘ εηδηθνηήησλ: (α) Ρερληθνχ Απηνθηλήησλ 

Νρεκάησλ ή (β) Δθπαηδεπηή πνςεθίσλ Νδεγψλ Απηνθηλήησλ ή Δθπαηδεπηή 

πνςεθίσλ Νδεγψλ Απηνθηλήησλ θαη Κνηνζηθιεηψλ ή  Ξηπρίν Α' ή Β' θχθινπ 

ζπνπδψλ ΡΔΔ εηδηθφηεηαο Κεραλψλ θαη Ππζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή απνιπηήξηνο 

ηίηινο Δληαίνπ Ξνιπθιαδηθνχ Ιπθείνπ ηκήκαηνο Κεραληθψλ Απηνθηλήησλ ή 

απνιπηήξηνο ηίηινο Δπαγγεικαηηθνχ Ιπθείνπ εηδηθφηεηαο Ρερληθνχ Νρεκάησλ ή 

εηδηθφηεηαο Κεραληθήο Απηνθηλήησλ ηνπ Ρνκέα Κεραλνινγίαο ή εηδηθφηεηαο 

Κεραληθψλ θαη Ζιεθηξνινγηθψλ Ππζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ηνπ Ρνκέα Νρεκάησλ ή 

Ρερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Πρνιήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εηδηθφηεηαο 

Κεραλψλ Απηνθηλήηνπ ή Πρνιήο Καζεηείαο ηνπ ΝΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 εηδηθφηεηαο 

Κεραλνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ή ζςναθούρ ειδικόηηηαρ, δειαδή: πηπρίν ή δίπισκα 

ή απνιπηήξηνο ηίηινο Ζιεθηξνινγηθψλ Ππζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή 

Ζιεθηξνκεραληθψλ Ππζηεκάησλ θαη Απηνκαηηζκνχ Απηνθηλήηνπ ή Ρερλίηεο 

Ζιεθηξνιφγνο Απηνθηλήησλ Νρεκάησλ ή Ζιεθηξηθνχ Ππζηήκαηνο Απηνθηλήηνπ ή 

Ζιεθηξνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ή Ρερληηψλ Ζιεθηξνινγηθψλ Ππζηεκάησλ Απηνθηλήησλ 

ή Ρερληηψλ Κεραλψλ θαη Ππζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή Ζιεθηξνιφγνπ Απηνθηλήησλ 

Νρεκάησλ ή Ρερληθνχ Κεραλνηξνληθήο ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή 

απνιπηήξηνο ηίηινο ΗΔΘ ή Δπαγγεικαηηθνχ Ιπθείνπ ή Ρερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ 

Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ ή Β΄ θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Ξνιπθιαδηθνχ Ιπθείνπ ή 

Ρερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Ιπθείνπ ή Πρνιήο Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο ή 

Δπαγγεικαηηθήο Πρνιήο ή Ρερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Πρνιήο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΝΑΔΓ ηνπ Λ. 1346/1983 ή Λ. 3475/2006 ή 

άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο. 

β) Ηζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ΄ (C) θαηεγνξίαο (ΞΓ 51/2012 φπσο 

ηζρχεη). 

γ) Ξηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο (ΞΔΗ). 

δ) Θάξηα Τεθηαθνχ Ραρνγξάθνπ Νδεγνχ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ. 

 

ΑΔΑ: 6Ο5ΘΩΞΚ-Φ6Ν



ΠΗΛΑΘΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΚΔΛΑ ΠΡΟΟΛΣΑ (ανά κυδικό θέζηρ) 

Θυδικόρ 

θέζηρ 

Σίηλορ ζποςδών  

και  

λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

 

ΠΡΟΟΛΣΑ  Α΄ ΔΠΗΘΟΤΡΗΑ: 

(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 

 

α) Νπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο Γεςηεποβάθμιαρ 

Δκπαίδεςζηρ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο.  

β) Ηζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ΄(C) θαηεγνξίαο (ΞΓ 51/2012 φπσο 

ηζρχεη). 

γ) Ξηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο (ΞΔΗ). 

δ) Θάξηα Τεθηαθνχ Ραρνγξάθνπ Νδεγνχ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ. 

ΠΡΟΟΛΣΑ  Β΄ ΔΠΗΘΟΤΡΗΑ: 

(Δθφζνλ  νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 

 

α) Απνιπηήξηνο ηίηινο  ςποσπευηικήρ εκπαίδεςζηρ (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 

γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Ρερληθήο Πρνιήο 

ηνπ Λ.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Θαηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο 

ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο και ανηίζηοιση εμπειπία ηοςλάσιζηον ηπιών (3) 

εηών, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ. 

β) Ηζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ' (C) θαηεγνξίαο (ΞΓ 51/2012 φπσο 

ηζρχεη). 

γ) Ξηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο (ΞΔΗ). 

δ) Θάξηα Τεθηαθνχ Ραρνγξάθνπ Νδεγνχ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ. 

ΠΡΟΟΛΣΑ  Γ΄ ΔΠΗΘΟΤΡΗΑ: 

(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 

 

α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ςποσπευηικήρ εκπαίδεςζηρ (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 

γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Ρερληθήο Πρνιήο 

ηνπ Λ.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Θαηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο 

ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο και ανηίζηοιση εμπειπία ηοςλάσιζηον έξι (6) 

μηνών, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ. 

β) Ηζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ' (C) θαηεγνξίαο (ΞΓ 51/2012 φπσο 

ηζρχεη). 

γ) Ξηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο (ΞΔΗ). 

δ) Θάξηα Τεθηαθνχ Ραρνγξάθνπ Νδεγνχ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ. 

ΠΡΟΟΥΖ: Γηα ηελ άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ’ (C) θαηεγνξίαο απαηηείηαη 

ππνρξεσηηθά ε πξνζθφκηζε ηνπ Ξηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο (ΞΔΗ). 

ΤΚΠΙΖΡΩΚΑΣΗΘΔ ΓΗΔΤΘΡΗΛΗΔΗ (ζύμθυνα με ηην απαιηούμενη καηά 

ηα ανυηέπυ άδεια οδήγηζηρ αςηοκινήηος) 

Ξξνθεηκέλνπ γηα ηελ απφδεημε θαηνρήο ηνπ Ξηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο 

Ηθαλφηεηαο (ΞΔΗ) απαηηείηαη: 

είηε ε θαηνρή Γεληίος Δπιμόπθυζηρ Οδηγού, ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρχ θαη ην 

ΑΔΑ: 6Ο5ΘΩΞΚ-Φ6Ν



ΠΗΛΑΘΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΚΔΛΑ ΠΡΟΟΛΣΑ (ανά κυδικό θέζηρ) 

Θυδικόρ 

θέζηρ 

Σίηλορ ζποςδών  

και  

λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

νπνίν εθδίδεηαη απφ ηελ πεξεζία Κεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο  

ζηελ πεξηνρή ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε θαηνηθία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

είηε ε θαηαρψξεζε επί ηνπ εληχπνπ ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ κοινοηικού απιθμού 

«95» δίπια ζε κία ή πεξηζζφηεξεο εθ ησλ θαηεγνξηψλ ή ππνθαηεγνξηψλ πνπ 

θαηέρεη ν ππνςήθηνο θαη απαηηνχληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε. 

ΠΡΟΟΥΖ: Πε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο άδεηαο, γηα ηελ ελζσκάησζε κίαο ή 

πεξηζζνηέξσλ θαηεγνξηψλ ή ππνθαηεγνξηψλ θαηνρήο ηνπ δεηνχκελνπ απφ ηελ 

αλαθνίλσζε Ξηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο (ΞΔΗ) θαη εθφζνλ 

πξνθχπηνπλ ιφγνη θαζπζηέξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο επαλέθδνζήο ηεο, γίλεηαη δεθηή θαη 

ε ΒΔΒΑΗΩΖ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Κεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ 

ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη: 

 Ρν νλνκαηεπψλπκν θαη ην φλνκα παηξφο ηνπ αηηνχληνο ηε βεβαίσζε 

 Ν αξηζκφο ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηελ νπνία θαηέρεη θαζψο θαη ε λέα ηζρχο 

ηεο (έλαξμε, ιήμε) 

 Ζ θαηεγνξία ή ππνθαηεγνξία ΞΔΗ πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί θαη απαηηείηαη 

απφ ηελ αλαθνίλσζε, θαζψο θαη ε ηζρχο ηνπ (έλαξμε - ιήμε) θαη λα 

επηβεβαηψλεηαη φηη ε άδεηα βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία επαλέθδνζήο ηεο, 

ιφγσ ελζσκάησζεο θαηεγνξίαο ή ππνθαηεγνξίαο ΞΔΗ. 

Αςηονόηηο είναι όηι οι ςποτήθιοι ππέπει να πποζκομίζοςν οπυζδήποηε ηην 

απαιηούμενη από ηην ανακοίνυζη άδεια οδήγηζηρ.  

ΔΠΗΖΚΑΛΖ: Γηα ηιρ άδειερ οδήγηζηρ αςηοκινήηυν, φηαλ δελ πξνθχπηεη ε 

εκεξνκελία ηεο αξρηθήο θηήζεο, ηεο θαηά ηελ αλαθνίλσζε απαηηνχκελεο άδεηαο, 

αιιά κφλν ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο άδεηαο ή ηπρφλ πξφζθαηεο ζεψξεζεο, πξέπεη νη 

ππνςήθηνη λα ζπλππνβάινπλ θαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο νηθείαο ππεξεζίαο 

Κεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ. 

 

Πε πεξίπησζε αδπλακίαο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο λα ρνξεγήζεη ηε βεβαίσζε απηή, 

ιφγσ θαηαζηξνθήο ή θζνξάο ησλ αξρείσλ ηεο, αξθεί : 

 ε πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο ηεο ππεξεζίαο απηήο ζηελ νπνία λα 

αλαθέξεηαη ν ιφγνο αδπλακίαο θαζψο θαη 

 ε πξνζθφκηζε πεχζπλεο Γήισζεο θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ηνπ 

ππνςεθίνπ ζηελ νπνία λα δειψλεη ηελ αθξηβή εκεξνκελία αξρηθήο 

θηήζεο ηεο θαηεγνξίαο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο πνπ δεηείηαη απφ 

ηελ αλαθνίλσζε. 

Ηζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο πνπ έρεη εθδνζεί απφ θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ή απφ ηε Λνξβεγία ή απφ ηελ Ηζιαλδία ή απφ ην Ιηρηελζηατλ, εμαθνινπζεί 

λα ηζρχεη ζην Διιεληθφ έδαθνο , σο έρεη, εθφζνλ ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη 

πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ π.δ. 

51/2012, φπσο ηζρχεη ( παξ.6, άξζξν 3 λ.4383/2016 ΦΔΘ 72/20.4.2016/η.α)  

Πηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο 

αλλοδαπήρ, (εθηφο θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), γηα λα γίλνπλ δεθηνί 

πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ αληηζηνηρίαο ηεο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο κε ηηο 
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ΠΗΛΑΘΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΚΔΛΑ ΠΡΟΟΛΣΑ (ανά κυδικό θέζηρ) 

Θυδικόρ 

θέζηρ 

Σίηλορ ζποςδών  

και  

λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο». 

 

 
 

Γεληθά πξνζφληα πξφζιεςεο:  

1. Νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία απφ 18 έσο 65 εηψλ 

2. Λα έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηαηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο εηδηθφηεηαο πνπ επέιεμαλ 
 

Γηθαηνινγεηηθά: 
Νη ελδηαθεξφκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο ζα ππνβάιινπλ εμήο: 

1) Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

2) Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

3) Φσηναληίγξαθν ηίηινπ ζπνπδψλ/άδεηα νδήγεζεο/πηζηνπνηεηηθνχ 

επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο /θάξηα ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ νδεγνχ (γηα ηνλ 

ΘΥΓ. ζέζεο 102), θαζψο θαη φια ηα απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα 

αλαθνίλσζε δηθαηνινγεηηθά φπσο αλαιπηηθφηεξα αλαγξάθνληαη ζηνλ ΞΗΛΑΘΑ 

Β. (Πε πεξίπησζε ηίηισλ ζπνπδψλ ή ελ γέλεη εγγξάθσλ ηεο αιινδαπήο, 

πξνζθνκίδνληαη απηά κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη 

αλαγλψξηζε ηζνηηκίαο απφ ηελ αξκφδηα ειιεληθή αξρή, ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο). 

4) πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/86 πνπ λα δειψλνπλ φηη: πιεξνχλ ηα γεληθά 

πξνζφληα δηνξηζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη ζην Α' κέξνο ηνπ  θεθ. Β΄ (Ξξνζφληα 

θαη Θσιχκαηα δηνξηζκνχ) ηνπ Λ.3584/2007. 

5) πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/86 πνπ λα δειψλνπλ φηη: δελ έρνπλ θψιπκα 

πξφζιεςεο ιφγσ παξάηαζεο ή ζχλαςεο λέαο ζχκβαζεο κε ην Γήκν καο κέζα 

ζε ζπλνιηθφ δηάζηεκα δψδεθα κελψλ. Πε πεξίπησζε πνπ έρνπλ απαζρνιεζεί 

λα δειψζνπλ ηελ αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζήο ηνπο (έλαξμε 

θαη ιήμε). 
 
 

ΠΡΟΘΔΚΗΑ ΘΑΗ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΙΖ ΑΗΣΖΔΩΛ 

  Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε κε ζπλεκκέλα ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά ζην γξαθείν Ξξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ Ξαιιήλεο (Γ/λζε: Ηζάθεο 12, 

Γέξαθαο) θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 

  Έληππα ησλ αηηήζεσλ θαη πεχζπλσλ Γειψζεσλ ζα δηαηίζεληαη θαη απφ ην γξαθείν 

πξνζσπηθνχ (ηει. 2106604631,632,728). 

    Οι ενδιαθεπόμενοι θα ςποβάλλοςν ηην αίηηζή ηοςρ με ηα απαπαίηηηα 

δικαιολογηηικά από 21/06/2019 έυρ 28/06/2019. 
 

Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα θαη ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γήκνπ www.pallini.gr, γηα ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.  

 

 
 

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΠΑΙΙΖΛΖ 
 
 
 

 ΕΟΤΣΟ ΑΘΑΛΑΗΟ 

http://www.pallini.gr/
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