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       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      Αριθ. Πρωτ.: οικ.25298 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 1 
Περιστέρι, Τ.Κ. 121 34 
Τηλέφωνο: 210-5701106 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου» (ΦΕΚ 
87/2010/τ.Α’). 

2. Την αριθμ.πρωτ.οικ.15664/28-4-2017 απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίζει ως 
Αναπληρωτή του, τον Αντιδήμαρχο κ.Β. Μπέτση. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως ισχύει, για την πρόσληψη 
προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από 
τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, 
με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 
δύο (2) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/94, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20, 
παρ. 4 του Ν.2738/99 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2, εδ. ιε του Ν.3812/09, 
σύμφωνα με το οποίο το παραπάνω προσωπικό εξαιρείται των διαδικασιών του 
Ν.2190/94. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.3870/2010, όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 78 
του Ν.4257/2014 και το άρθρο 82 του Ν.4604/2019, σύμφωνα με το οποίο εξαιρούνται 
από τους περιορισμούς λόγω της διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών 
εκλογών, οι προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθώς και 
οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες από τους Ο.Τ.Α., του έκτακτου προσωπικού 
με αντίτιμο και λοιπές αντικαταβολές. 

6. Την υπ’ αριθμ.165/23-4-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Περιστερίου περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη 
κατεπειγουσών, πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Κοιμητηρίου της Δ/νσης 
Οικονομικών, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή λοιπών αντικαταβολών. 

Ανακοινώνουμε 
 

Την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο 
(2) μηνών, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή λοιπών αντικαταβολών, για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών του Κοιμητηρίου του Δήμου 
Περιστερίου, με τα παρακάτω προσόντα: 
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Ειδικότητα Αριθμός 
ατόμων Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική 

διάρκεια 

ΥΕ 
Εργατών 
Γενικών 

Καθηκόντων 

5 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 του 
Ν.2527/1997) Δύο (2) μήνες 

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 και 17 του Κώδικα 

Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) (δηλ. να μην έχουν 

καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα 

πολιτικά τους δικαιώματα ή να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση) και ότι 

έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων. 

4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο 

δεν έχουν απασχοληθεί στο Δήμο Περιστερίου ως προσωπικό για την αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου 

γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να 

προσληφθεί και προς τα πίσω. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Περιστερίου, Πλατεία 

Δημοκρατίας 1 και ειδικότερα στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου από την Τρίτη 4/6/2019 έως 

και την Πέμπτη 13/6/2019. 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
 
 
 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΤΣΗΣ 
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