
 
 
Ελληνική Δημοκρατία                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Νομός Αττικής                                                                      Πετρούπολη 28/9/2011  
Δήμος Πετρούπολης       Αρ. Πρωτ.: 15270 
 
 
                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 
      ΄Εχοντας υπόψη: 
 

11..  ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ    66  ττοουυ  ΝΝ..22552277//9977  όόππωωςς  ιισσχχύύεειι..    

22..  ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΠΠ..ΔΔ..  116644//0044..  

33..  ΤΤηηνν  υυππ’’  ααρριιθθμμ..4499//22001111  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ΠΠεεττρροούύπποολληηςς  μμεε  

θθέέμμαα  ::  ««ΠΠρροογγρρααμμμμααττιισσμμόόςς  ΠΠρροοσσλλήήψψεεωωνν  22001111»»..  

4. ΤΤηηνν  υυππ..  ααρρ..  ΔΔΙΙΠΠΠΠ//ΦΦ..ΕΕΓΓΚΚΡΡ..11//4488//1133886611//55--99--22001111    ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  

ττηηςς  ΠΠΥΥΣΣ  3333//22000066,,  μμεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  εεγγκκρρίίθθηηκκεε  ηη  ππρρόόσσλληηψψηη  μμεε  σσύύμμββαασσηη  

μμίίσσθθωωσσηηςς  έέρργγοουυ      ((0022))  ααττόόμμωωνν.. 

5.   Την αρ. 17/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί « Κατάργηση  του 
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ»(ΦΕΚ755/Β΄/6-5-2011). 

6.   Την αρ. 757/24-5-2011 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την  
υλοποίηση Πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής» 2011-2013. 

7.   Τους οριστικούς Πίνακες Επιλέξιμων Δομών στους οποίους έχει 
συμπεριληφθεί ο Δήμος στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής» 2011-2012 κατόπιν της αρ. 757/24-5-2011 
«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την  υλοποίηση Πράξεων στο 
πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 
2011-2013 . 

8.   Την αρ. 220/2011 «Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου στο 
Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τα 
σχολικά έτη 2011-2012 και 2012-2013». 

9. ΤΤηηνν  ααρρ..  221177//22001111  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ««ΛΛήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  

ππεερρίί  ΄́ΕΕννααρρξξηηςς  δδιιααδδιικκαασσιιώώνν  γγιιαα  ττηηνν  ππρρόόσσλληηψψηη  ππρροοσσωωππιικκοούύ  ιιδδιιωωττιικκοούύ  δδιικκααίίοουυ  

οορριισσμμέέννοουυ  χχρρόόννοουυ  κκααιι  μμεε  σσύύμμββαασσηη  μμίίσσθθωωσσηηςς  έέρργγοουυ  γγιιαα  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  ττωωνν  

ΠΠααιιδδιικκώώνν  ΣΣττααθθμμώώνν»»,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  εεγγκκρρίίθθηηκκεε  ηη  ππρρόόσσλληηψψηη  δδύύοο  ((0022))  

ααττόόμμωωνν  μμεε  σσύύμμββαασσηη  μμίίσσθθωωσσηηςς  έέρργγοουυ  μμεε  ττηηνν  εειιδδιικκόόττηητταα  ττωωνν  ΠΠααιιδδιιάάττρρωωνν  υυππόό  

ττηηνν  ααππααρρααίίττηηττηη  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  ττήήρρηησσηηςς  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  66  ττοουυ  ΝΝ..  

22552277//9977.. 

  

  

  



ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 
     Ότι προτίθεται να συνάψει συμβάσεις έργου με δύο  (02) Παιδιάτρους, για την 
παροχή υπηρεσιών (εκτέλεση έργου) και ειδικότερα για ιατρική 
παρακολούθηση των βρεφών- νηπίων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών 
Σταθμών του Δήμου Πετρούπολης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του 
Ν. 2527/97 (ΦΕΚ 206/Α/1997). 
 
     Η σύμβαση μίσθωσης έργου (σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών) θα 
συναφθεί για χρονικό διάστημα ενός (01)  έτους. 
     Οι ανάδοχοι του έργου θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα: 

 
      ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ                           Θέσεις: 02 
 
 Πτυχιούχοι της Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
 ΄Αδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. 
 

     Κατά την επιλογή θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία 
κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγόμενων για το 
συγκεκριμένο έργο καθώς επίσης και προηγούμενη εμπειρία σε Δημοτικούς 
Σταθμούς. 
 
     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και το βιογραφικό 
τους, στο Δημοτικό κατάστημα, από  29/9/2011 έως 8/10/2011, τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 
πρόσωπο, (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από 
δημόσια αρχή), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην υπηρεσία μας 
στην παρακάτω Διεύθυνση: 
                                                 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                           
                                          Κ. Βάρναλη 76-78 , Πετρούπολη 

Τ.Κ 13231, 
                                                 υπόψη κας Ρουστέμη Μ.  

                                         (τηλ. επικοινωνίας: 2132024438)  

     Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των 
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο 
οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

     Μαζί με την αίτηση θα υποβληθούν και τα σχετικά δικαιολογητικά που θα  
αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα.  

Ήτοι: 
 Τίτλους σπουδών 
 Προϋπηρεσία 
 Βεβαιώσεις κλπ. 

 
     Η παρούσα ανακοίνωση αφού πρωτοκολληθεί, να αναρτηθεί στον Πίνακα 
Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και των Παιδικών Σταθμών στην 
ιστοσελίδα του Δήμου. 
 
                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                      
 

        ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ 


