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       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Περιστέρι, 10-12-2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      Αριθ. Πρωτ.: οικ.46098 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 1 
Περιστέρι, Τ.Κ. 121 34 
Τηλέφωνο: 210-5701102 

 
 

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. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 για πρόσληψη προσωπικού για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει του δύο (2) μήνες 
μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. 

3. 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. 

4. Την υπ’ αριθμ. 289/5-11-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας. 
5. Την με αρ.πρωτ.84961/45855/30-11-2015 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής. 
 
 

Ανακοινώνουμε 
 

Την πρόσληψη τριών (3) Χειριστών Μηχανημάτων  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου 
Περιστερίου, με τα παρακάτω προσόντα: 
 
 
 
 

Ειδικότητα Αριθμός ατόμων  τυπικά προσόντα Χρονική 
διάρκεια 

Χειριστές 
Μηχανημάτων, 

(JCB) ΔΕ 
3 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων ομάδας Β' τάξης Δ' ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου 
(Μ.Ε.) ομάδας Β' ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 

Δύο (2) μήνες 

ΑΔΑ: Ω8Α6ΩΞ2-ΝΟ2



 

Σελίδα 2 από 4 

Ειδικότητα Αριθμός ατόμων  τυπικά προσόντα Χρονική 
διάρκεια 

της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (*), 
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή 
Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος 
τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος 
τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για 
την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια 
μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου 
είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων ομάδας Β' τάξης Δ' ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου 
(Μ.Ε.) ομάδας Β' ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 
της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (*), 
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ)Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός 
οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος 
υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας 
υπηρεσίας, ότι     η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού- χειριστή 
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με 
συνυπολογισμό και εμπειρίας. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων ομάδας Β' τάξης Δ' ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου 
(Μ.Ε.) ομάδας Β' ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 
της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (*), 
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
(δηλ. 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 μηχανοδηγού-χειριστή (*). 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων ομάδας Β' τάξης Δ' ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου 
(Μ.Ε.) ομάδας Β' ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 
της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (*), 
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
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Ειδικότητα Αριθμός ατόμων  τυπικά προσόντα Χρονική 
διάρκεια 

(δηλ. 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 έξι   (6) μηνών, μετά την 
απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*). 
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει 
του π.δ 113/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η 
αρχική άδεια  και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν 
να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από 
την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. 
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να 
προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας. 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής 
άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να 
προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου  
Οικονομίας,  Υποδομών,  Ναυτιλίας  και Τουρισμού  «περί 
ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις 
επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής». 
 
 
 

 
 
 

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. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, για την ειδικότητα που απαιτείται. Σε περίπτωση 

πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση και ισοτιμία αυτού. 

4. Φωτοαντίγραφο της αδείας μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων και της άδειας 

οδήγησης όπως απαιτείται. 

5. Δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας όπου απαιτείται. 

6. 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 
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έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων. 

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

δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 

του Ν.2190/1994 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 Παρασκευή 

11/12/2015 έως και τη Δευτέρα  21/12/2015. 

 

Η πρόσληψη του προαναφερόμενου προσωπικού θα γίνεται σταδιακά και ανάλογα με τις 

παρουσιαζόμενες ανάγκες 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ 
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