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       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Πέραμα,  06/07/2020 
            ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Αρ. Πρωτ.: 9064 
         ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  
   

 
 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες στο Δήμο Περάματος, για την 
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης 
της διασποράς του κορωνοϊού  COVID-19 

 
 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 της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 2  του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015  και ισχύουν σήμερα. 

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου της από 14.03.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 
4682/2020 (Α΄76). 

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 20.03.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4683/2020. 

5. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως 
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009. 

6. Τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012, όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 1α του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015.  

7. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Περάματος (ΦΕΚ 3257/τ.Β ́/06.12.2012). 
8. Την αριθ. 69/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Περάματος 

σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για 
την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19  

9. Tην  με αρ. πρωτ. 8584/25.06.2020  βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Περάματος για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων στους αντίστοιχους 
Κ.Α. του Προϋπολογισμού έτους 2020. 

 
 

Ανακοινώνουμε  
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Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 
είκοσι οκτώ (28)  ατόμων  για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του Δήμου 
Περάματος στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, ανά ειδικότητα, αριθμό ατόμων και με τα αντίστοιχα απαιτούμενα 
προσόντα που αναγράφονται παρακάτω: 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Ειδικότητα Αριθμός 
ατόμων 

Υπηρεσία Διάρκεια σύμβασης 

101 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

11 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Από την πρόσληψη 
έως την ημερομηνία 
λήξης που 
προβλέπεται  στην 
παρ. 2 του άρθρου 24 
της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 64), 
ήτοι 13/09/2020  

102 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Από την πρόσληψη 
έως την ημερομηνία 
λήξης που 
προβλέπεται  στην 
παρ. 2 του άρθρου 24 
της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 64), 
ήτοι 13/09/2020  

103 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 
(ΣΑΡΩΘΡΟΥ) 

1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Από την πρόσληψη 
έως την ημερομηνία 
λήξης που 
προβλέπεται  στην 
παρ. 2 του άρθρου 24 
της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 64), 
ήτοι 13/09/2020  

104 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ 
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 

2 ΤΕΧΝΙΚΗ Από την πρόσληψη 
έως την ημερομηνία 
λήξης που 
προβλέπεται  στην 
παρ. 2 του άρθρου 24 
της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 64), 
ήτοι 13/09/2020  

105 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 

2 ΤΕΧΝΙΚΗ Από την πρόσληψη 
έως την ημερομηνία 
λήξης που 
προβλέπεται  στην 
παρ. 2 του άρθρου 24 
της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 64), 
ήτοι 13/09/2020  

106 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ 
ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ 

1 ΤΕΧΝΙΚΗ Από την πρόσληψη 
έως την ημερομηνία 
λήξης που 
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προβλέπεται  στην 
παρ. 2 του άρθρου 24 
της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 64), 
ήτοι 13/09/2020  

107 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΠΛΑΚΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ Από την πρόσληψη 
έως την ημερομηνία 
λήξης που 
προβλέπεται  στην 
παρ. 2 του άρθρου 24 
της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 64), 
ήτοι 13/09/2020  

108 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

4 ΤΕΧΝΙΚΗ Από την πρόσληψη 
έως την ημερομηνία 
λήξης που 
προβλέπεται  στην 
παρ. 2 του άρθρου 24 
της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 64), 
ήτοι 13/09/2020  

109 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
& 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

Από την πρόσληψη 
έως την ημερομηνία 
λήξης που 
προβλέπεται  στην 
παρ. 2 του άρθρου 24 
της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 64), 
ήτοι 13/09/2020  

110 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Από την πρόσληψη 
έως την ημερομηνία 
λήξης που 
προβλέπεται  στην 
παρ. 2 του άρθρου 24 
της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 64), 
ήτοι 13/09/2020  

 
 
  

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) 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).  
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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 
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. 

103 α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι'  τάξης Δ' ή 
άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β ' ειδικότητας 4 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 
4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 & 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας  και γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή 
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
ημερδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας 
ή 
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.Δ. 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 και αντίστοιχη εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας χειριστή. 

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

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

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

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

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

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

110 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 
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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 
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. 
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 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί  με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν, πλέον των τυπικών 
προσόντων όπου απαιτείται, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση. 
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους 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, γ)  έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα 
που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.  

5. Πρόσφατη βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα του. 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 
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υποψήφιος πρέπει να είναι άνεργος έως και την   ημερομηνία έκδοσης της 
ανωτέρω βεβαίωσης.  

6. Να διαθέτει γνώση του αντικειμένου  προσκομίζοντας τα αντίστοιχα αποδεικτικά 
στοιχεία. 
 

 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Ανάρτηση ολόκληρης 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 213 2037210 & 213 2037209 για την αποφυγή 
συνωστισμού. 
Οι αιτήσεις που δεν συνοδεύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν 
λαμβάνονται υπόψη. 
 

       ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
       α) Οι ενδιαφερόμενοι επιτρέπεται να υποβάλλουν  αίτηση για μία μόνο ειδικότητα   
            της παρούσας ανακοίνωσης. 
       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. 
        

 
 
          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
                                                                                         ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
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