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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Πέραμα 08/10/2021
Αριθμ Πρωτ 16230

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ un αριθμ ΣΟΧ 2/2021
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Έχοντας υπόψη
1 Τις διατάξεις των άρθρων 37 42 του Ν 4765/2021 Εκσυγχρονισμός του

συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου

Επιλογής Προσωπικού Α.Σ.Ε.Π και λοιπές διατάξεις ΦΕΚ 6/Τ.Α715-1
2021 όπως ισχύει

2 Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης ΦΕΚ 87 Α όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν

3 Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν 4483/2017 ΦΕΚ 107/Α73 1-7-20 17 με
τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ 14 του Ν 4071/2012
Α'85 όπως ισχύει

4 Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 ΦΕΚ 50/r Α716.3.2018
5 Την υπ αριθμ πρωτ 4504/19-03-2021 ΑΔΑ 9ΕΚΤΩΞΔ-820 Απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Περάματος με θέμα Προγραμματισμός
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2021 Δήμου

Περάματος
6 Το υπ αριθμ πρωτ 39920/06-04-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Αττικής με θέμα Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Περάματος με κάλυψη της δαπάνης από
ανταποδοτικά προς το Υπουργείο Εσωτερικών

7 Την υπ αριθμ πρωτ 34431/05-05-2021 ΑΔΑ 9ΕΥ546ΜΤΛ6-Α6Φ Απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα Έγκριση πρόσληψης δύο χιλιάδων σαράντα
τεσσάρων 2.044 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α βαθμού

8 Το υπ αριθμ πρωτ 34921/07-05-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
με θέμα Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα

9 Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Περάματος ΦΕΚ 3257/τ
Β706-12-2012 και την un αριθμ πρωτ 16229/08-10-2021 βεβαίωση της Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Περάματος περί ύπαρξης κενών θέσεων

10 Την un αριθμ πρωτ 16110/07-10-2021 βεβαίωση της Δ/σης Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Περάματος περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της
δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
συνολικά δέκα 10 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Περάματος που εδρεύει στο Πέραμα της
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία
έδρα ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων βλ ΠΙΝΑΚΑ Α με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα Βλ ΠΙΝΑΚΑ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός
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ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Πέραμα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ι Δ Περάματος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ι ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ειδικότητα
Διάρκεια

σύμβασης

8 μήνες

Αριθμός
ατόμων

10υε εργατων
καθαριότητας

ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα τυπικά τυχόν πρόσθετα προσόντα
Δεν απαπούνται ειδικά τυπικά προσόντα τελευταίο εδάφιο περ στ
παρ.1 άρθρου 40 του Ν 4765/2021

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ

ΑΣΕΠ ΣΟΧ 24E/TC και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμε δικαιολογητικά
αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση

Δήμος Περάματος Λ Δημοκρατίας 28 Τ.Κ 18863 Πέραμα απευθύνοντάς την
στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας
Ζουμπούλη Αικατερίνης τηλ επικοινωνίας 2132037210 2132037209

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην
αίτηση των υποψηφίων

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της
ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα
10 ημερών υπολογιζόμενων ημερολογιακά και αρχίζει από την επόμενη

ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της
ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου
Περάματος και στον διαδικτυακό του τόπο www.perama.gr εφόσον η ανάρτηση
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες Η ανωτέρω προθεσμία

λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή
είναι κατά νόμο εξαιρετέα δημόσια αργία ή μη εργάσιμη τότε η λήξη της προθεσμίας

μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων α στο δικτυακό

τόπο του ΑΣΕΠ www.asep.gr και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την
κεντρική σελίδα τη διαδρομή Πολίτες Έντυπα Διαδικασίες Διαγωνισμών
Φορέων Ορ Χρόνου ΣΟΧ β στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
ΚΕΠ αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση www.kep.gov.gr απ όπου

μέσω της διαδρομής Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα
οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα
έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής Πολίτες Έντυπα Διαδικασίες

Διαγωνισμών Φορέων Ορ Χρόνου ΣΟΧ
Ανάρτηση της ανακοίνωσης μαζί με το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων

εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 10-06-2021 και την
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων να αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του
ΑΣΕΠ στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Περάματος

και στον διαδικτυακό του τόπο www.perama.gr Επιπλέον να αναρτηθεί
και στο πρόγραμμα Διαύγεια

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
και με εντολή του

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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