
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63a402d0eb32ff008d701776 στις 22/12/22 12:56

                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα  Aνθρώπινου Δυναμικού                                
Ταχ. Δ/νση: Κ. Βάρναλη 76-78 
Τ.Κ.  132 32, Πετρούπολη                                   
Τηλ. 2132024451, 438, 473
E-mail : aitisi@petroupoli.gov.gr

        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών 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 Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 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).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021.
4. Το αριθμ. 50720/15-12-2022 έγγραφο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου μας, με θέμα “Πρόσληψη Πολιτικού Μηχανικού στην ΥΔΟΜ Αιγάλεω”.
5. Την αριθμ. 50854/15-12-2022 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με την 
οποία βεβαιώνεται ότι στην αμέσως προσεχή αναμόρφωση του Ιανουαρίου 2023, θα 
ενταχθεί στους κάτωθι Κ.Α.Ε : 

• 30-6041.0001 με τίτλο: «Αποδοχές μηχανικού που θα ενταχθεί στις τάξεις της 

Πολεοδομίας», ποσό 5.000,00 € και 

• 30-6054.0001 με τίτλο: «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ 
Ε.Φ.Κ.Α.», ποσό 1.300 €. 

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2636/τ. Β΄/3-10-2014). 
7. Την αριθμ. πρωτ. 34590/22-09-2021 απόφαση Δημάρχου, «Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 
31478/01.09.2021 και 31887/06.09.2021 αποφάσεων Δημάρχου περί ορισμού 
Αντιδημάρχων – Αναπλήρωση Δημάρχου και Μεταβίβαση της άσκησης των 
Αρμοδιοτήτων».
8. Την υπ΄ αριθμ. 386/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πετρούπολης 
σχετικά με  την πρόσληψη ενός (1) Πολιτικού Μηχανικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου στην ΥΔΟΜ Αιγάλεω, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. 
Η  εν λόγω πρόσληψη κρίνεται απαραίτητη για την στελέχωση της Υπηρεσίας Δόμησης 
Αιγάλεω, η οποία επί της ουσίας αδυνατεί να ασκήσει τις αρμοδιότητές της, διότι βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 95 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) ως Υπηρεσία 
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του Δήμου της έδρας της πρώην ΝΑ Δυτ. Αττικής, παρέχει διοικητική υποστήριξη στους έξι 
(6) Δήμους, πλέον του Αιγάλεω, της Δυτ. Αθήνας. 

     Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη ενός (1) Πολιτικού Μηχανικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου στην ΥΔΟΜ Αιγάλεω, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Πτυχίο ή δίπλωμα  Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

γ) Προϋπηρεσία στον φορέα.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους. 
3. Να μην έχουν κώλυμα, κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής 
δικαιολογητικά:

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3. Πτυχίο με βάση τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Η Επιλογή αξιολόγησης θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή που θα ορίσει με απόφασή του ο 
Αντιδήμαρχος Πετρούπολης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο Εmail:
aitisi@petroupoli.gov.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις χωρίς τη δυνατότητα 
απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματά σας) αίτηση, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
από 23/12/2022 έως και την 28/12/2022 και ώρα 23:59, και μετά την επιλογή τους πρέπει 
να προσκομίσουν υποχρεωτικά την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους τα 
ανωτέρω προβλεπόμενα δικαιολογητικά.  

 
   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                      ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
                                                              & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΠΠΑΣ 
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