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     ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πετρούπολη  10/05/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ    
            

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκαν από τις
    διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3812/2009.
2. Την αριθμ. 61/12-03-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, “Προγραμματισμός
    προσλήψεων με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες Πολιτισμού – 
    Αθλητισμού & Νεολαίας, για το έτος 2021”.
3. Την αριθμ. 90/15-04-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, «Συμπλήρωση της 
    υπ’ αριθμ. 61/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα Προγραμματισμός
    προσλήψεων με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες Πολιτισμού – 
    Αθλητισμού & Νεολαίας, για το έτος 2021, προς τις εκπαιδευτικές βαθμίδες των 
    σχετικών θέσεων».
4. Την αριθμ. πρωτ. 7581/1-07-2021 βεβαίωση του ΑΣΕΠ.
5. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 56166/26-07-2021 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
6. Την αριθμ. 245/6-08-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, “Καθορισμός 
    αριθμού και ειδικοτήτων συμβάσεων μίσθωσης έργου στη Δ/νση Πολιτισμού,  
    Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Πετρούπολης, με δαπάνη μισθοδοσίας που θα 
    καλύπτεται 70% από έσοδα που θα προέρχονται από τη καταβολή διδάκτρων στις 
    πολιτιστικές και αθλητικές δομές, ενώ το 30% θα καλύπτεται από τον 
    προϋπολογισμό του φορέα, για το έτος 2021”.      
7. Την  αριθμ. πρωτ. 106460/6-09-2021 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης
    Διοίκησης Αττικής, “Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με αντίτιμο στο Δήμο    
    Πετρούπολης”.
8. 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».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

      Ότι προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με δύο (2) Iατρούς, για 
την παροχή υπηρεσιών στο Δήμο Πετρούπολης και ειδικότερα για την ιατρική 
παρακολούθηση των αθλουμένων στο Κολυμβητήριο του Δήμου.
     Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου θα συναφθούν για χρονικό διάστημα έως 
δώδεκα (12)  μήνες. Οι συμβασιούχοι δεν θα δικαιούνται αμοιβή κατά τη διάρκεια 
που δεν θα έχoυν αντικείμενο.
     Οι Ιατροί θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:
  
➢ Πτυχίο Ιατρικής Σχολής.
➢ Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.
➢ Εργασιακή Εμπειρία        

ΑΔΑ: ΨΥΜΟΩΞΣ-ΛΗΟ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 627a3e175848d59c45f87fcb στις 10/05/22 13:36

                                       
  Υποβολή Αιτήσεων

         
              Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση τους και τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση aitisi@petroupoli.gov.gr, για χρονικό 
διάστημα πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, από  12/05/2022 έως και 16/05/2022.

 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 
➢ Τίτλοι σπουδών
➢ Άδεια άσκησης επαγγέλματος
➢ Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας
➢ Βιογραφικό Σημείωμα
➢ Βεβαιώσεις εμπειρίας

 Επιλογή Υποψήφιων

    Η σχετική επιλογή θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση του 
Αντιδημάρχου Πετρούπολης. Κατά την επιλογή θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα, τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των 
επιλεγομένων για το συγκεκριμένο έργο (εμπειρία, προϋπηρεσία στο  κολυμβητήριο, 
οικογενειακή κατάσταση).

    Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού 
Καταστήματος και θα δημοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του νομού. 

                                                               Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                         ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

                    & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                              ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΠΠΑΣ 
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