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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 206 του Ν.3584/2007 ¨Προσωπικό για κατεπείγουσες
εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.¨ που αναφέρει ότι:¨ 1. Ειδικά επιτρέπεται η
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 μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα
(12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2
του άρθρου 21 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α'). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης
μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου
χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει
τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους
πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του
επόμενου έτους .........¨.

Η πρόσληψη του προσωπικού δεν υπάγεται στη

διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει, (άρθρο
206 παρ 3 του Ν. 3584/07.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκαν και
συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της παρ.4 του άρθρου 20 του Ν.2738/1999.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4325/2015.

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2636/τ. Β΄/3-10-2014)
Όπως ισχύει,

στον οποίο υπάρχει η πρόβλεψη για πρόσληψη εποχικού

προσωπικού.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
ΦΕΚ 64/τ. Α΄/14-03-2020, σύμφωνα με τις οποίες «..Εφόσον εξακολουθεί να
υφίσταται άμεσος κίνδυνος

εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η

έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για
χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη
ισχύος της παρούσας, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) και της περ. ιε΄ της παρ.
2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4)
μήνες. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση
της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή
η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την
αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο
δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή
του.»
6. Την υπ’ αριθμ. 156/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πετρούπολης
σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού, τριών (3) οδηγών με Γ’ Δίπλωμα & ΠΕΙ και
έξι (6) εργάτες καθαριότητας/γενικών καθηκόντων, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
1. Την πρόσληψη προσωπικού , τριών (3) οδηγών με Γ’ Δίπλωμα & ΠΕΙ και έξι (6)
εργάτες καθαριότητας/γενικών καθηκόντων, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών
αναγκών και ειδικότερα την πρόσληψη:
Ειδικότητα

Αριθμός Ατόμων

Χρονικό
διάστημα (Μήνες)

ΔΕ Οδηγών με Γ’ Δίπλωμα & ΠΕΙ
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας/Γενικών
Καθηκόντων
ΣΥΝΟΛΟ

3

4

6

4

9

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Για τις θέσεις των Οδηγών με Γ’ Δίπλωμα & ΠΕΙ ΥΕ:
 Απολυτήριο Λυκείου
 Γ’ Δίπλωμα & ΠΕΙ
Για τις θέσεις των εργατών καθαριότητας/γενικών καθηκόντων:
 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.
2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997.
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. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3. Βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.
Η Επιλογή αξιολόγησης θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή που θα ορίσει με απόφαση του ο
Δήμαρχος Πετρούπολης.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι

ενδιαφερόμενοι

καλούνται

να

αποστείλουν

ηλεκτρονικά

στο

mail

dioikitiki@petroupoli.gov.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις χωρίς τη δυνατότητα
απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματά σας) αίτηση, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι
το Σάββατο 12/09/2020 και ώρα 23:59, και μετά την επιλογή τους πρέπει να προσκομίσουν
υποχρεωτικά την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους τα ανωτέρω προβλεπόμενα
δικαιολογητικά.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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