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       ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     Περιζηέρι, 1/7/2021 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ      Αριθ. Πρφη.: οικ.27660 
ΓΗΜΟ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ. ΑΝΘΡ. ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 
Σατ.Γ/νζη: Πλαηεία Γημοκραηίας 1 
Περιζηέρι, Σ.Κ. 121 34 
Σηλέθφνο: 210-5701102 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

Γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ, επνρηθώλ αλαγθώλ ππξαζθάιεηαο ηεο 

Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ 

 
Έτονηας σπόυη: 
 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010 «Πεξί αξκνδηνηήησλ Γεκάξρνπ» (ΦΔΚ 

87/2010/η.Α’). 

2. Τελ αξηζκ.πξση.νηθ.40312/02-09-2019 απόθαζε Γεκάξρνπ κε ηελ νπνία νξίδεη σο 

Αλαπιεξσηή ηνπ, ηνλ Αληηδήκαξρν θ.Β. Μπέηζε. 

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 παξ.1 ηνπ Ν.4795/2021. 
4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.3584/2007, όπσο ηζρύνπλ. 
5. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2, παξ.2, πεξηπη.ηε ηνπ Ν.4765/2021. 
6. Τελ ππ’ αξηζκ.268/1-7-2021 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Πεξηζηεξίνπ πεξί έγθξηζεο πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ΙΓΟΦ γηα 

ηελ θάιπςε θαηεπεηγνπζώλ, επνρηθώλ αλαγθώλ ππξαζθάιεηαο ηεο Γ/λζεο 

Πεξηβάιινληνο & Πνηόηεηαο Εσήο. 

Ανακοινώνοσμε 
 
Σην πρόζληυη δέκα (10) αηόμφν ειδικόηηηας ΓΔ Οδηγών (Γ ή C καηηγορίας) και 
δεκαπένηε (15) αηόμφν ειδικόηηηας ΤΔ Δργαηών καθαριόηηηας με ζύμβαζη 
εργαζίας ιδιφηικού δικαίοσ οριζμένοσ τρόνοσ για τρονικό διάζηημα από ηην 
σπογραθή ηης ζύμβαζης έφς και ηο ηέλος ηης ανηιπσρικής περιόδοσ (31-10-2021), 
για ηην ανηιμεηώπιζη καηεπειγοσζών εποτικών αναγκών πσραζθάλειας ηοσ Γήμοσ 
Περιζηερίοσ, με ηα παρακάηφ προζόνηα: 
 

Διδικόηηηα 
Αριθμός 
αηόμφν 

Διδικά ησπικά προζόνηα 

ΓΔ Οδεγώλ 
(Γ ή C 

θαηεγνξίαο) 
10 

α) Ιζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ’ 

ή C θαηεγνξίαο (Π.Γ. 51/2012 όπσο ηζρύεη). 

β) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ).  

γ) i. Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο 
ηίηινο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο, ή 
ii. Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο 
(απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ 
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Διδικόηηηα 
Αριθμός 
αηόμφν 

Διδικά ησπικά προζόνηα 

έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ 
ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο 
Τερληθήο Σρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο 
Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή 
άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ. 

ΥΔ Δξγαηώλ 
Καζαξηόηεηαο 

15 
Γελ απαηηνύληαη εηδηθά ηππηθά πξνζόληα (άξζξν 5 ηνπ 
Ν.2527/1997) 

 

Οη ππνςήθηνη όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ. 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθώο ηα εμήο 

δηθαηνινγεηηθά: 

1. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο. 

2. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

3. Φσηναληίγξαθν ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ θαη ησλ ινηπώλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ 

(άδεηεο, βεβαηώζεηο θιπ), γηα ηελ εηδηθόηεηα ΓΔ Οδεγώλ (Γ ή C θαηεγνξίαο). Σε πεξίπησζε 

πηπρίνπ ή ηίηινπ ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο, βεβαίσζε ηζνηηκίαο απηνύ από αξκόδηα αξρή, 

ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

4. Γηθαηνινγεηηθά απόδεημεο εκπεηξίαο γηα ηελ εηδηθόηεηα ΓΔ Οδεγώλ (Γ ή C θαηεγνξίαο) 

(βεβαίσζε θνξέα δεκόζηνπ ηνκέα ή αζθαιηζηηθνύ θνξέα θιπ). 

5. Υπεύζπλε δήισζε όηη δελ έρνπλ θώιπκα θαηά ηα άξζξα 16 θαη 17 ηνπ Κώδηθα 

Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Υπαιιήισλ (Ν.3584/2007) (δει. λα κελ έρνπλ 

θαηαδηθαζηεί ή λα κελ είλαη ππόδηθνη γηα εγθιεκαηηθή δξάζε ή λα κελ έρνπλ ζηεξεζεί ηα 

πνιηηηθά ηνπο δηθαηώκαηα ή λα κελ ηεινύλ ππό ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε) θαη όηη 

έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθόλησλ ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ. 

6. Υπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα δειώλνπλ όηη ην ακέζσο πξνεγνύκελν δσδεθάκελν 

δελ έρνπλ απαζρνιεζεί ζην Γήκν Πεξηζηεξίνπ σο πξνζσπηθό γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

θαηεπεηγνπζώλ επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ, ν ππνινγηζκόο ηνπ δσδεθακήλνπ 

γίλεηαη κε αθεηεξία ην ηέινο ηεο απαζρόιεζεο γηα ηελ νπνία ν ππνςήθηνο πξόθεηηαη λα 

πξνζιεθζεί θαη πξνο ηα πίζσ. 
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ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζην Γήκν Πεξηζηεξίνπ, Πιαηεία 

Γεκνθξαηίαο 1 θαη εηδηθόηεξα ζηελ ππεξεζία Πξσηνθόιινπ από ηελ Παξαζθεπή 2/7/2021 

έσο θαη ηελ Τεηάξηε 7/7/2021. 

 

 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΗΜΑΡΥΟΤ 
 
 
 

ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ 
ΒΑΙΛΔΙΟ ΜΠΔΣΗ 
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