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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

‘Έχοντας υπόψη:
1.Τις  διατάξεις  του  άρθρου  39  παρ.  2  της  Ν.4722/2020  :  «  Κύρωση:  α)  της  από  10.8.2020  Πράξης
Νομοθετικού  Περιεχομένου  «Επείγουσες  ρυθμίσεις  αντιμετώπισης  εκτάκτων  αναγκών  του  Εθνικού
Συστήματος  Υγείας,  προστασίας  από  τη  διασπορά  του  κορωνοϊού  COVID-19,  στήριξης  της  αγοράς
εργασίας  και  διευκόλυνσης  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας»  (A'  157)  και  β)  της  από  22.8.2020  Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια
μέσων ατομικής προστασίας και  την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων,  τη
στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς
και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και  9ης
Αυγούστου 2020» (Α' 161) και  άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων» , σύμφωνα με το οποίο: «Έως τις 31.12.2020, οι
δήμοι μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων  και κατά την παρ. 2 του
άρθρου  εικοστού  τετάρτου  της  από  14.3.2020  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (Α΄  64),  η  οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/20  (Α΄ 76), η ισχύς της οποίας παρατείνεται έως την προρρηθείσα
ημερομηνία, ειδικά για τον σκοπό αυτόν».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 της "Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος A’):
Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19." ,
σύμφωνα με το οποίο: «Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του
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, αναστέλλεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στον ν. 344/1976 (Α’ 143).
Θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας ρυθμίζονται με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών. 2. 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 συνεδρίαση του.»
3. Τις  διατάξεις  του άρθρου 37 παρ.  περ.  α   της "Πράξη Νομοθ.  Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20.03.2020
τεύχος  A’): "Κατεπείγοντα  μέτρα  για  την  αντιμετώπιση  των  συνεπειών  του  κινδύνου  διασποράς  του
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης." ,σύμφωνα με το οποίο: «Στο άρθρο εικοστό τέταρτο
της  από  14.3.2020  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου  επέρχονται  οι  εξής  τροποποιήσεις:  α.  Μετά  το
πρώτο εδάφιο της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο συμβάσεις δεν
υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών που προβλέπονται στην 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), καθώς και στον χρονικό περιορισμό των τριών
(3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α ́ 134).».
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4. 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  .          
5. 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.   
6. Τις διατάξεις του Ν. 4325/2015.
7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2636/τ. Β΄/3-10-2014) όπως ισχύει,  στον οποίο
υπάρχει η πρόβλεψη για πρόσληψη εποχικού προσωπικού. 
8. Το αριθ.13392/30.9.20 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής για την
πρόσληψη  προσωπικού  ΥΕ  καθαριστριών  σχολικών  μονάδων  με  σχέση  εργασίας  ΙΔΟΧ  πλήρους
απασχόλησης. 
9. Την σχετική πρόβλεψη στον Κ.Α. 70-6041.0001 Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων κόστος 16.000,00€ και
στον Κ.Α. 70-6054.0001 Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτου Προσωπικού υπέρ ΕΦΚΑ, κόστος 5.000,00€ του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020. 
10.  Tην υπ’αριθμ. 204/2020 απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Πετρούπολης σχετικά με την
πρόσληψη  τεσσάρων  (4)  ατόμων  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  πλήρους
απασχόλησης, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Παιδείας Πρόνοιας &
Κοινωνικής Πολιτικής.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

         Την πρόσληψη προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου πλήρους απασχόλησης, για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων 

Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Χρονικό διάστημα
ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων

Με Σχέση Εργασίας
Ι.Δ.Ο.Χ.

Πλήρους Απασχόλησης
4 4 Μήνες

Οι  υποψήφιοι  πρέπει να  έχουν  ηλικία  από 18 έως 65  ετών.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Για τις θέσεις των ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων: 
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:
Φωτοαντίγραφο  των δύο  όψεων  της αστυνομικής τους  ταυτότητας
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
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 aitisi  @  petroupoli  .  gov  .  gr     
(αποκλειστικά  και μόνο για τις αιτήσεις χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματά σας) 
αίτηση, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 3/11/2020 μέχρι και την 6/11/2020 και ώρα 23:59 και 
μετά την επιλογή τους πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά μέχρι και την πρώτη ημέρα ανάληψης 
καθηκόντων τους και τα επιπλέον προβλεπόμενα απαραίτητα δικαιολογητικά.
                                           Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 

                                                                                              ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
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