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       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Πέραμα,   11/06/2021 
            ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αρ. Πρωτ: 9589 
         ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  
   
 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
Για πρόσληψη δέκα (10) ΥΕ Εργατών Πρασίνου και δύο (2) ΔΕ  Οδηγών με άδεια 

οδήγησης Γ ’κατηγορίας  με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου διάρκειας έως  (4) μήνες για την κάλυψη των αναγκών πυρασφάλειας» 

 
 Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ  Π Ε Ρ Α Μ Α Τ Ο Σ  

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών  & 

Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2017) περί πρόσληψης προσωπικού για 
κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και 
συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 
102/26.08.2015 τεύχος Α’) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/2015 και 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/2018.  

3. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Περάματος (ΦΕΚ 3257/τ.Β /06.12.2012). 
4. Την αριθ. 74/2021 (ΑΔΑ:ΨΥ78ΩΞΔ-Ε46) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Περάματος με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της πρόσληψης και η 
αιτιολόγηση αυτής, οι απαιτούμενοι κλάδοι και οι ειδικότητες του προσωπικού που 
πρόκειται να προσληφθεί με διάρκεια σύμβασης έως τέσσερις (4) μήνες για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πυρασφάλειας. 

5. Την με αρ. πρωτ. 7921/14.05.2021  βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Περάματος για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. 
του Προϋπολογισμού έτους 2021. 

 
Ανακοινώνει  

 
Την πρόσληψη δέκα (10) ΥΕ Εργατών Πρασίνου και  δύο (2) ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης 
Γ’ κατηγορίας, με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 
(4) μήνες για  την κάλυψη των αναγκών πυρασφάλειας και λήψης προληπτικών μέτρων σε 
χώρους όπου χρειάζονται εργασίες καθαρισμού, λόγω αυξημένων κινδύνων πυρκαγιάς 
κατά τη θερινή περίοδο:  
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 
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Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα 
Υπηρεσίας 

Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

101 ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΠΕΡΑΜΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΕΩΣ  
4 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ 
ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ 
ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ 

ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
ΣΤΙΣ 

31/10/2021 

10 

102 ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΠΕΡΑΜΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ  
ΜΕ ΑΔΕΙΑ 
ΟΔΗΓΗΣΗΣ  

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΕΩΣ  
4 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ 
ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ 
ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ 

ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
ΣΤΙΣ 

31/10/2021 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 
Κωδικός 

θέσης 
Τίτλος σπουδών 

 
101 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/1997) 

102 Α. α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C  κατηγορίας  (π.δ. 51/2012)  και  
 
    β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας ή       
         μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής     
         ανεξαρτήτως ειδικότητας  
         ή 
         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.Δ. 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 οδήγησης αυτοκινήτου και              
                                                                                                                                                                
         γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).  
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄  ή C  κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η 
προσκόμιση του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας ΠΕΙ (παρ. 4, άρθρο 3 του π.δ. 
74/2008) 
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ) απαιτείται : 
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από 
την Υπηρεσία  Υποδομών και Μεταφορών  της Π.Ε. στην περιοχή της οποία 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 Πρόσκληση. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων 
κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και 
εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών  στην οποία, 
πρέπει να αναφέρονται:  
• Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση 
• Ο αριθμός της άδειας οδήγησης, την οποία κατέχει, καθώς και η ισχύς της (έναρξη, λήξη) 
• Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την 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 άδεια 
οδήγησης.  

 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε. 
Σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του νομοθετικού διατάγματος (ν.δ.) 3832/1958 
(ΦΕΚ128 Α΄) δικαιούνται να είναι υποψήφιοι Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς 
και ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι από την Κωνσταντινούπολη και από τα 
νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται προσαγωγή πιστοποιητικού ελληνικής 
ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεικνύεται με κάποιο τρόπο η ιδιότητά 
τους ως Έλληνες ως προς το γένος και τη συνείδηση.  
Για τους υποψήφιους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής 
γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας 
ειδικότητας.  
Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι 
γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων 
της επιδιωκόμενης ειδικότητας, Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 
10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 
210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 
459101-5, των κατωτέρω επιπέδων: 
Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.). 
Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) 
μη Διοικητικού  Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού. 
Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι 
ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει 
προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου 
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 
Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής 
Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, 
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76), το οποίο χορηγείται ύστερα 
από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής 
Γλώσσας. 
Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, 
Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την 
Κωνσταντινούπολη, από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου. 

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση 

των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν (άρθρο 14 του Ν. 3584/2007, όπως 
ισχύει), καθώς και να μην ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή 
λοίμωξη COVID 19, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.09.2020 
Απόφαση Υπουργών Υγείας-Εσωτερικών (ΦΕΚ 4011/τ’ Β/18.09.2020). 
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4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & 
Κοινοτικών Υπαλλήλων (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κλπ.). 
 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Ειδικότερα, ο υποψήφιος με την αίτησή του στην οποία θα αναφέρεται εκτός από τα 
προσωπικά του στοιχεία, ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ΑΜΑ, καθώς και αντίγραφα των σχετικών 
εγγράφων (έγγραφο στο οποίο να φαίνεται ο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, καθώς και έγγραφο από το 
ΙΚΑ όπου θα φαίνεται ο αριθμός Μητρώου ΙΚΑ) πρέπει να υποβάλει: 

1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση, όπως αυτή επισυνάπτεται στην 
παρούσα ανακοίνωση. 

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας 
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, μπορεί να αντληθεί από την ψηφιακή 

πλατφόρμα: https://www.gov.gr/upourgeia/oloi-foreis/esoterikon/pistopoietiko-
oikogeneiakes-katastases. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (1) που θα αναφέρει ότι: α) δεν 
έχουν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3584/07 (δεν έχουν 
καταδικαστεί, δεν είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση, δεν έχουν στερηθεί τα 
πολιτικά τους δικαιώματα, δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση), β) πληρούν 
τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους 
του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007, γ) έχουν την υγεία και φυσική 
καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που 
επιλέγουν και ότι δεν ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή 
λοίμωξη COVID 19, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.09.2020 
Απόφαση Υπουργών Υγείας-Εσωτερικών (ΦΕΚ 4011/τ’ Β/18.09.2020). 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1 599/1986 (2), στην οποία να δηλώνει ότι δεν 
υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες απασχόλησης στον ίδιο Φορέα, εντός 
διαστήματος δώδεκα (12) μηνών, από την λήξη της σύμβασης που πρόκειται να 
προσληφθούν και προς τα πίσω. 
Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση απαιτείται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν 
υφίσταται κώλυμα πρόσληψης λόγω υπέρβασης της οκτάμηνης απασχόλησης. 

6. Φωτοτυπία τίτλου σπουδών/άδειας οδήγησης/Πιστοποιητικού Επαγγελματικής 
Ικανότητας (για τον κωδικό θέσης 102). 

 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού 
καταστήματος του Δήμου Περάματος (Λ. Δημοκρατίας 28, Πέραμα), συντασσόμενου 
πρακτικού ανάρτησης, στην ιστοσελίδα του Δήμου Περάματος (www.perama.gr) και 
στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν 
μετά των συνημμένων δικαιολογητικών ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ 
ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, Λ. Δημοκρατίας 28, Τ.Κ. 18863, Πέραμα Αττικής, απευθύνοντάς 
την στη Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (τηλ. 213 2037213, 210). 
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος 
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των 
υποψηφίων. 
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Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο 
κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών 
προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε 
περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την 
περαιτέρω διαδικασία.  
Οι αιτήσεις που δεν συνοδεύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν λαμβάνονται 
υπόψη και απορρίπτονται. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται: από 14/06/2021 έως και 18/06/2021. 
 

       ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
       α) Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου       
       χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών (πυρασφάλεια),    
       πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007,  
       όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  
       β) Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους            
       αντικαθίστανται με άλλους υποψήφιους.  
       γ) Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης      
       αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση  
       χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της     
       σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. 
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