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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Tις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμων και Περιφερειών. 

2. Τις διατάξεις του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ 214/τ.Α’/6-11-2020) «Ρυθμίσεις για την 

επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις 

επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της 

πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» και 

ειδικότερα την παρ. 2 του άρθρου 74 «Διατάξεις για αντιμετώπιση του κορωνοϊού 

COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)», με το οποίο 

ορίζονται τα εξής: “2. Έως τις 28.2.2021, η πρόσληψη προσωπικού στους δήμους και 

τις περιφέρειες στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή 

κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το 

άρθρο 212 του ν. 3584/2007 (Α ́ 143) και το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α ́ 28), 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 

την πρόσληψη συνεδρίασή του. ...... Το προσωπικό των δήμων και περιφερειών, το 

οποίο προσλαμβάνεται με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, δύναται να υποστηρίζει τα 



κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 (Β ́ 

4709) κοινής υπουργικής απόφασης.”  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 4764/2020 

4. Τη διάταξη του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α’143) για την πρόσληψη 

προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση 

απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, η οποία επιτρέπεται μεταξύ άλλων σε 

περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω 

σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, με διάρκεια απασχόλησης που δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τους 8 μήνες, η δε πρόσληψη δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της 

ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ Α’280). 

5. Τη διάταξη του άρθρου 20 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ Α’28) για την πρόσληψη 

προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και 

επειγουσών αναγκών, με την οποία επιτρέπεται επίσης η πρόσληψη ιατρικού και 

νοσηλευτικού προσωπικού σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή 

κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, η δε διάρκεια της 

απασχόλησης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 8 μήνες. 

6. Την πανδημία που έχει εκδηλωθεί λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού covid-19, την 

συνεχή αύξηση των κρουσμάτων στο Δήμο μας και την απουσία με άδειες ειδικού 

σκοπού, αναρρωτικές άδειες ομάδων αυξημένου κινδύνου και αναρρωτικές άδειες 

ειδικού σκοπού των υπαλλήλων του Δήμου μας που πληρούν τις προϋποθέσεις του 

νόμου για τη χορήγησή τους, και την μετά τα παραπάνω ανάγκη της κατ’ ελάχιστον 

διασφάλισης της καλής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και ιδίως του 

νευραλγικού τομέα της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας  & Πρασίνου  

7. Για την κάλυψη της δαπάνης θα γίνει η αναγκαία αναμόρφωση 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 του 

προϋπολογισμού 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 74 του 

ν.4745/2020.  

8. Την αριθμ.808/2019 απόφαση Δημάρχου, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους 

Αντιδημάρχους. 

9. Την υπ’ αριθμ. 272/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πετρούπολης  

σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού, δώδεκα(12) ατόμων, με σύμβαση ιδιωτικού   

δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης  

και μέχρι 05/07/2021, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της 



Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Πρασίνου (λόγω του αυξημένου κινδύνου 

εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19)  και ειδικότερα την πρόσληψη: 

Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Χρονικό διάστημα 

(Μήνες) 

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σχέση 

εργασίας ΙΔΟΧ Μερικής 

Απασχόλησης 

   12 Από την 

ημερομηνία 

υπογραφής της 

σύμβασης και μέχρι 

05/07/2021 

ΣΥΝΟΛΟ      12  

 

  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 

 

Την πρόσληψη  προσωπικού δώδεκα (12) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 

05/07/2021, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης  Καθαριότητας 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου (λόγω του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης και διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19), και ειδικότερα την πρόσληψη:  

Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Χρονικό διάστημα 

(Μήνες) 

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σχέση 

εργασίας ΙΔΟΧ Μερικής 

Απασχόλησης 

   12 Από την 

ημερομηνία 

υπογραφής της 

σύμβασης και μέχρι 

05/07/2021 
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Οι  υποψήφιοι  πρέπει να  έχουν  ηλικία  από 18 έως 65  ετών 

Για τις θέσεις των Εργατών – Καθαριότητας:  

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 

aitisi@petroupoli.gov.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις χωρίς τη δυνατότητα 

απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματά σας) αίτηση, με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,  από 

04/01/2021 έως 08/01/2021, ( 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  

  

 

                                                                              ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ  
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