
1 

 

                                                               

 

 

                                                                                
                                                               
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Πέραμα,   30/06/2020 
            ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Αρ. Πρωτ.: 8748 
         ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  
   

 
 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
Για πρόσληψη επτά (7) ΥΕ Εργατών Πρασίνου  

 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.4350/15 και 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18.  

3. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Περάματος (ΦΕΚ 3257/τ.Β ́/06.12.2012) 
4. Την αριθ. 65/2020 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. 7212/01.06.2020  βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Περάματος για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων στους αντίστοιχους 
Κ.Α. του Προϋπολογισμού έτους 2020. 

 

Ανακοινώνει  
 
Την πρόσληψη επτά (7) ατόμων  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:  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα 
Υπηρεσίας 

Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

101 ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΕΡΑΜΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΕΩΣ  
4 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ 
ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ 
ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ 

ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
ΣΤΙΣ 

31/10/2020 
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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) 

 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1. Να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε. 
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) 

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. Αίτηση όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση. 
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας 
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 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. 3584/07 και  έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα 
που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 

5. Πρόσφατη βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Η ημερομηνία έκδοσης 
της βεβαίωσης δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Ο 
υποψήφιος πρέπει να είναι άνεργος έως και την  ημερομηνία έκδοσης της 
ανωτέρω βεβαίωσης.  
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6. Να διαθέτει γνώση του αντικειμένου  προσκομίζοντας τα αντίστοιχα αποδεικτικά 
στοιχεία. 

 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού 
καταστήματος του Δήμου Περάματος (Λ. Δημοκρατίας 28, Πέραμα), συντασσομένου 
πρακτικού ανάρτησης, στην ιστοσελίδα του Δήμου Περάματος και στο πρόγραμμα 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώνουν την αίτηση και να την υποβάλλουν 
μετά των συνημμένων δικαιολογητικών, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, εντός 
προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης της 
παρούσης στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου μας, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Περάματος (Λ. 
Δημοκρατίας 28, 18863 Πέραμα) κατόπιν ραντεβού με το Τμήμα Ανθρώπινου 
Δυναμικού στα τηλέφωνα 2132037210 & 2132037209 για την αποφυγή 
συνωστισμού. 
Οι αιτήσεις που δεν συνοδεύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν 
λαμβάνονται υπόψη. 
 

       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, και εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και  
       των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 (ΑΣΕΠ). 
       β) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου    
       χρόνου, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί με όμοια σύμβαση εντός δώδεκα μηνών,  
       όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999.  
       γ) Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους     
       αντικαθίστανται με άλλους υποψήφιους.  
       δ) 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. 
        

 
 
          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
                                                                                         ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
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