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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 
              Έχοντας υπόψη: 
 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 ¨Κώδικας κατάστασης  Δημοτικών  
και Κοινοτικών Υπαλλήλων¨ (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007) 

2. Τις διατάξεις  του Π.Δ. 135/2010 << Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Αττικής ( ΦΕΚ 228/Α/27-2-2010 ). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 280  παρ. 1 του Ν.3852/2010/2009 << Νέα Αρχιτεκτονική 
της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης >> σύμφωνα με τι οποίες οι 
αποκεντρωμένες διοικήσεις  ασκούν τις αρμοδιότητες  των κρατικών περιφερειών , 
όπως αυτές καθορίζονταν στον ιδρυτικό τους Ν.2503/1997, καθώς και στους 
μεταγενέστερους ειδικούς νόμους και στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 << σύσταση ανεξάρτητης αρχής για 
την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης >> ( ΦΕΚ 28/Α/ 1994 ) 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 
2738/1999 , σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις του ν. 2190/1994 το 
προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η 
διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ.ιε. του ν. 3812/2009 << αναμόρφωση 
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και λοιπές διατάξεις >>(ΦΕΚ Α/234/28-
12-2009), σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του 
ν. 2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 4325/2015 << Ειδικά επιτρέπεται η 
πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου από τους ΟΤΑ  για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών , εποχικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η 
διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 2 μήνες , μέσα σε συνολικό διάστημα  δώδεκα μηνών. 

      Κατ’ εξαίρεση  η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που     
      απασχολείται  στην πυρασφάλεια,  στις δημοτικές κατασκηνώσεις   και την  
      ναυαγοσωστική κάλυψη  των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου  
      χρόνου  της οποίας η διάρκεια δεν    υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες  μέσα σε   
      συνολικό διάστημα  δώδεκα μηνών. 
7. Την υπ’αριθμό 104/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Πετρούπολης σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού 20 ατόμων με σύμβαση 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 3 μηνών με σκοπό την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών και ειδικότερα την 



πρόσληψη 6 ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Πυροσβεστικού οχήματος και 14 
ατόμων ειδικότητας  ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων – πυροφυλάκων. 

8. Την υπ’αριθμό 33949/12815/10-5-2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής <<  πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών μηνών στο Δήμο Πετρούπολης >> 

 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 
 

    Την πρόσληψη  προσωπικού είκοσι (20) ατόμων με σύμβασης εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών  (3) μηνών, με σκοπό την κάλυψη 
κατεπειγουσών  εποχιακών αναγκών  και ειδικότερα την πρόσληψη (6) έξι  
ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Πυροσβεστικού Οχήματος  και  δεκατέσσερα (14) 
ατόμων, ειδικότητας ΥΕ  Εργατών Γενικών Καθηκόντων – Πυροφύλακες,  για την 
κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας  για την  πρόληψη  ενδεχόμενων πυρκαγιών  στα 
διοικητικά όρια του Δήμου , κατά την θερινή περίοδο, έτους 2016. 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
Οι  υποψήφιοι  πρέπει να  έχουν  ηλικία  από 18 έως 65  ετών. 
 
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
      Για τις θέσεις των Οδηγών  

 Άδεια  οδήγησης  Γ’ κατηγορίας  
 
Για τις θέσεις των Εργατών  Γενικών Καθηκόντων – Πυροφυλάκων  
 

 Δεν  απαιτούνται   ειδικά τυπικά  προσόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην παρ. 
2 του άρθρου 5 του Ν. 25271997. 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι  μαζί με την αίτησή τους , πρέπει να υποβάλλουν  υποχρεωτικά τα 
εξής δικαιολογητικά: 
 
1. Φωτοαντίγραφο  των δύο  όψεων  της αστυνομικής τους  ταυτότητας 
2. Φωτοαντίγραφο  άδειας οδήγησης  για τις θέσεις των οδηγών 
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
4. Βεβαίωση  ανεργίας  του ΟΑΕΔ 
5. Εκκαθαριστικό εφορίας 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
 
        Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου  την 
αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία  δέκα (10) ημερών από 
24/5/2016 έως και 2/6/2016 , στο  Δημοτικό κατάστημα (1ος Όροφος, κ. Βάρναλη 76-78, 
Πετρούπολη), όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 
     
 

                                                                                               Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 

                                                                                                ΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 


