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                                                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                        Πεπιζηέπι,   24/6/2022                                                                     
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ                    Απ. Ππυη.: οικ.29664                
ΓΖΜΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ 
Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
ΣΜ. ΓΗΑΥ. ΑΝΘΡ. ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 
ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: ΠΛ. ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1 
Σ.Κ.: 12134 
ΤΖΛΔΦΨΝΟ: 210-5701102-103 
email:prosopiko@peristeri.gr                                                                                                           

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ 

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 

 
Έσονηαρ ςπότη: 
 

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

87/2010/η.Α’). 

2. Τελ αξηζκ.πξση.νηθ.47306/2-11-2021 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.261/23-6-2022 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Πεξηζηεξίνπ πεξί έγθξηζεο πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ΗΓΟΦ γηα 

ηελ θάιπςε θαηεπεηγνπζώλ, επνρηθώλ αλαγθώλ ππξαζθάιεηαο ηεο Γ/λζεο 

Πεξηβάιινληνο & Πνηόηεηαο Εσήο. 

 

 
Ανακοινώνοςμε 

 
Σην ππόζλητη δέκα (10) αηόμυν ειδικόηηηαρ ΓΔ Οδηγών (Γ - C καηηγοπίαρ), ενόρ 
(1) αηόμος ειδικόηηηαρ ΓΔ Υειπιζηών Μησανημάηυν Έπγος (Καλαθοθόπος) και δύο 
(2) αηόμυν ειδικόηηηαρ ΓΔ Υειπιζηών Μησανημάηυν Έπγος (ύνθεηυν ζκαπηικών 
μησανημάηυν – JCB) με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος 
για σπονικό διάζηημα έυρ ηέζζεπιρ (4) μήνερ και όσι πέπαν ηηρ 31ηρ/10/2022 (λήξη 
ηηρ ανηιπςπικήρ πεπιόδος), για ηην ανηιμεηώπιζη καηεπειγοςζών εποσικών 
αναγκών πςπαζθάλειαρ ηηρ Γ/νζηρ Πεπιβάλλονηορ & Ποιόηηηαρ Ευήρ ηος Γήμος 
Πεπιζηεπίος, με ηα παπακάηυ πποζόνηα: 
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Διδικόηηηα 
Απιθμόρ 
αηόμυν 

Διδικά ηςπικά πποζόνηα 
Υπονική 
διάπκεια 

ΓΔ Οδεγώλ 
(Γ-C 
θαηεγνξίαο) 

10 

 

α) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο  

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο 

ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο.  

β) Ηζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄ ή (C) 

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

γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο (ΠΔΗ).  

δ) Κάξηα  Χεθηαθνύ  Ταρνγξάθνπ Οδεγνύ, ε νπνία  λα  είλαη  ζε  

ηζρύ  ή 

α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην 

ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ 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 και αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ, 

κεηά ηελ απόθηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο 

απηνθηλήηνπ. 

β) Ηζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄ ή (C) 

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

γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο (ΠΔΗ). 

δ) Κάξηα  Χεθηαθνύ  Ταρνγξάθνπ Οδεγνύ, ε νπνία  λα  είλαη  ζε  

ηζρύ . 

 

έσο ηέζζεξηο 
(4) κήλεο θαη 
όρη πέξαλ ηεο 
31

εο
/10/2022 

(ιήμε ηεο 
αληηππξηθήο 
πεξηόδνπ) 

 
ΓΔ 

Φεηξηζηώλ 
Μεραλεκάησλ 

Έξγνπ 
(Καιαζνθό-

ξνπ) 

       1 

α) Άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Α’ 
εηδηθόηεηαο 2 ηνπ Π.Γ. 113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 2.5 ηεο θαηάηαμεο ηνπ 
άξζξνπ 2 ηεο κε αξηζκ. νηθ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Ζ)/5.3.2013 
(Φ.Δ.Κ. 519/6.3.2013/η.Β΄) ππνπξγηθήο απόθαζεο,  όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε  θαη ηζρύεη  
β) Ηζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄ ή (C) 

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

γ) Οπνηνζδήπνηε ηίηινο ΗΔΚ ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο 
ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππό ηελ 
πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο 
γηα ηελ έθδνζε  ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέξσ άδεηα 
ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο είηε κε  
ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο  ή 
α)  Άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Α’ 
εηδηθόηεηαο 2 ηνπ Π.Γ. 113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 2.5 ηεο θαηάηαμεο ηνπ 
άξζξνπ 2 ηεο κε αξηζκ. νηθ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Ζ)/5.3.2013 
(Φ.Δ.Κ. 519/6.3.2013/η.Β΄) ππνπξγηθήο απόθαζεο,  όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε  θαη ηζρύεη,   
β) Ηζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄ ή (C) 

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

γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην 
ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη 
κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακν 

 
 
 

έσο ηέζζεξηο 
(4) κήλεο θαη 
όρη πέξαλ ηεο 
31

εο
/10/2022 

(ιήμε ηεο 
αληηππξηθήο 
πεξηόδνπ) 
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Διδικόηηηα 
Απιθμόρ 
αηόμυν 

Διδικά ηςπικά πποζόνηα 
Υπονική 
διάπκεια 

απνιπηήξην  ηίηιν θαηώηεξεο Τερληθήο Σρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 
ή απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο 
εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο και αληίζηνηρε 
εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ,  κεηά ηελ απόθηεζε ηεο 
παξαπάλσ άδεηαο. 

 
 
 

ΓΔ 
Φεηξηζηώλ 

Μεραλεκάησλ 
Έξγνπ 

(Σύλζεησλ 
ζθαπηηθώλ 

κεραλεκάησλ 
– JCB) 

 
 
 
 
2 

α)  Άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Β’ 
εηδηθόηεηαο 1 ηνπ Π.Γ. 113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 1.3 ηεο θαηάηαμεο ηνπ 
άξζξνπ 2 ηεο κε αξηζκ. νηθ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Ζ)/5.3.2013 
(Φ.Δ.Κ. 519/6.3.2013/η.Β΄) ππνπξγηθήο απόθαζεο,  όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε  θαη ηζρύεη,   
β) Ηζρύνπζα άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή 
επαγγεικαηηθή,  
γ) Οπνηνζδήπνηε ηίηινο ΗΔΚ ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο 
ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππό ηελ 
πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο 
γηα ηελ έθδνζε  ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέξσ άδεηα 
ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο είηε κε  
ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο ή 
α)  Άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Β’ 
εηδηθόηεηαο 1 ηνπ Π.Γ. 113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 1.3 ηεο θαηάηαμεο ηνπ 
άξζξνπ 2 ηεο κε αξηζκ. νηθ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Ζ)/5.3.2013 
(Φ.Δ.Κ. 519/6.3.2013/η.Β΄) ππνπξγηθήο απόθαζεο,  όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε  θαη ηζρύεη,   
β) Ηζρύνπζα άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή 
επαγγεικαηηθή,  
γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην 
ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη 
κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακν 
απνιπηήξην  ηίηιν θαηώηεξεο Τερληθήο Σρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 
ή απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο 
εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο και αληίζηνηρε 
εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ,  κεηά ηελ απόθηεζε ηεο 
παξαπάλσ άδεηαο. 

 

έσο ηέζζεξηο 
(4) κήλεο θαη 
όρη πέξαλ ηεο 
31

εο
/10/2022 

(ιήμε ηεο 
αληηππξηθήο 
πεξηόδνπ) 

 

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

 

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

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 ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ. Σε πεξίπησζε πηπρίνπ ή ηίηινπ ζπνπδώλ ηεο 

αιινδαπήο, βεβαίσζε ηζνηηκίαο απηνύ από αξκόδηα αξρή. 

4. Φσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο ρεηξηζηή κεραλεκάησλ, ηεο άδεηαο νδήγεζεο, ηνπ 

Πηζηνπνηεηηθνύ Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο (ΠΔΗ) θαη ηεο θάξηαο ςεθηαθνύ Ταρνγξάθνπ 

Οδεγνύ, γηα ηηο εηδηθόηεηεο πνπ απαηηείηαη. 
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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)   

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

θαζεθόλησλ ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ 

- 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). 

 

ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΩΝ 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζην Γήκν Πεξηζηεξίνπ, Πιαηεία 

Γεκνθξαηίαο 1 θαη εηδηθόηεξα ζηελ ππεξεζία Πξσηνθόιινπ από ηε Γεπηέξα 27/6/2022 έσο 

θαη ηελ Παξαζθεπή 1/7/2022. 

 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 
 
 
 

ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 
ΒΑΗΛΔΗΟ ΜΠΔΣΖ 
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