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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/2007) περί προσωπικού για κατεπείγουσες
εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ, όπως αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του
άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης – Καταπολέµηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 47/Α/2015), και συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.
2 της από 26-08-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και του άρθρου 9 του Ν.
4350/2015 (ΦΕΚ 161/Α’/30-11-2015).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 περ. στ΄ του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α΄/09-082019)¨Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή και άλλα
επείγοντα ζητήµατα¨ .
3. Τις προαναφερόµενες διατάξεις όπως αυτές ισχύουν σήµερα.
4. Την αριθµ. 215/2020 (Α∆Α: 993ΛΩΞΣ-2Θ2) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου «Περί
έγκρισης του σχεδίου προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2021».
5. Την αριθµ. 109267/18.12.2020 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Αττικής µε θέµα «Επικύρωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2021 ∆ήµου
Πετρούπολης».
6. Tις εξειδικευµένες πιστώσεις οι οποίες έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου
τρέχοντος οικονοµικού έτους, για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης, στους
παρακάτω Κ.Α.:
Κ.Α.:70-6041.0002 µε τίτλο «Αποδοχές απασχολουµένων στην πυρασφάλεια» και
εγγεγραµµένη πίστωση ποσού € 72.000,00
Κ.Α.:70-6054.0002 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
πυρασφάλειας υπέρ ΙΚΑ» και εγγεγραµµένη πίστωση ποσού € 20.160,00.
7. Την εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας.
8. Την υπ’ αριθµό 187/2021 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου
Πετρούπολης για την επιπλέον πρόσληψη ενός (1) ατόµου (εργάτης γενικών
καθηκόντων) προσωπικού πυρασφάλειας, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών µε σκοπό την αντιµετώπιση
κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών Πυρασφάλειας, για την πρόληψη ενδεχόµενων
πυρκαγιών στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Πετρούπολης, κατά την θερινή περίοδο,
έτους 2021.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την επιπλέον πρόσληψη ενός (1) ατόµου (εργάτης γενικών καθηκόντων/
πυροφύλακας) προσωπικού πυρασφάλειας, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών µε σκοπό την αντιµετώπιση
κατεπειγουσών, εποχιακών αναγκών, για την κάλυψη της κατεπείγουσας ανάγκης

πυρασφάλειας, για την πρόληψη ενδεχόµενων πυρκαγιών στα διοικητικά όρια του
∆ήµου Πετρούπολης, κατά την θερινή περίοδο, έτους 2021.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Για τη θέση του Εργάτη Γενικών Καθηκόντων / Πυροφύλακα
 ∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.
2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής
δικαιολογητικά:
1.
2.
3.
4.
5.

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
Βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α..Ε.∆.
Εκκαθαριστικό εφορίας (τελευταίου έτους).
Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/1986 σχετικά µε κώλυµα διορισµού ( θα χορηγηθεί από
την Υπηρεσία ).

Η Επιλογή αξιολόγησης θα γίνει από Τριµελή Επιτροπή που θα ορίσει µε απόφαση του ο
∆ήµαρχος 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 τους) αίτηση και όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, µέσα
σε προθεσµία µίας (1) ηµέρας, ήτοι στις 11/06/2021.
Μετά την επιλογή τους, τα επιπλέον δικαιολογητικά, πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά
έως την πρώτη ηµέρα ανάληψης των καθηκόντων τους.

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

