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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΕTΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
Πετρούπολη  13/10/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 To π. δ. 524/1980.
 Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997, όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του Ν.3812/2009, όπως ισχύουν (Εξαίρεση καλλιτεχνικού – διδακτικού 
προσωπικού από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94).

 Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 8 του Ν.4325/2015.
 Την αριθμ. πρωτ. τ.τ. 11589/23-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

“Προγραμματισμός προσλήψεων με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες 
Πολιτισμού & Αθλητισμού, από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο, έτους 2022”.

 Την αριθμ. πρωτ.  10518/9-05-2022  βεβαίωση του ΑΣΕΠ.
 Την αριθμ. πρωτ. 48665/20-07-2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
 Την αριθμ. πρωτ. 32633/16-08-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, “Καθορισμός 

αριθμού και ειδικοτήτων συμβάσεων μίσθωσης έργου στη Δ/νση Πολιτισμού, Αθλητισμού 
& Νεολαίας του Δήμου Πετρούπολης, με δαπάνη μισθοδοσίας που θα καλύπτεται 100% 
από έσοδα που θα προέρχονται από τη καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους και 
σε περίπτωση μη επάρκειας τους μπορεί να καλύπτεται μέχρι ποσοστού 40% από ίδια 
έσοδα”.

 Την αριθμ. πρωτ. 34590/22-09-2021 απόφαση Δημάρχου, «Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 
31478/1-09-2021 και 31887/6-09-2021 αποφάσεων Δημάρχου, περί ορισμού 
Αντιδημάρχων – Αναπλήρωση Δημάρχου και Μεταβίβαση της άσκησης των 
Αρμοδιοτήτων».

   Την αριθμ. πρωτ. 97348/31-08-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
       Διοίκησης Αττικής, για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για το Δήμο Πετρούπολης.
  Το γεγονός ότι με την αριθμ. πρωτ. 36243/15-09-2022 ανακοίνωση του Δήμου μας, δεν 

βρέθηκε υποψήφιος με τα απαιτούμενα προσόντα για την θέση.
  Το αριθμ. πρωτ. 40472/12-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτισμού, Αθλητισμού & 

Νεολαίας.

Ανακοινώνει

     Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου στη Δ/νση Πολιτισμού, Αθλητισμού 
& Νεολαίας του Δήμου Πετρούπολης, από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο υπό τη μορφή 
διδάκτρων από τους ωφελούμενους, με αντικείμενο το έργο: «Λειτουργία τμήματος Εικαστικών” 
συνολικής διάρκειας έως οχτώ (8) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά 
τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με 
τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης Ειδικότητα Αριθμός
ατόμων

Μήνες απασχόλησης 
έως

Χώρος 
απασχόλησης

1

ΠΕ Δάσκαλος 
Εικαστικών 
(Διδασκαλία 
Εικαστικών)

1 8 Πνευματικό 
Κέντρο

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 
θέσης

Τίτλος σπουδών 
και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

1
- Πτυχίο Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών και τουλάχιστον πέντε
   (5) έτη βεβαιωμένη εμπειρία και διδακτική προϋπηρεσία ως Εικαστικός.

      -  Δυνατότητα παροχής τηλεκπαίδευσης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Αίτηση 
2) Υπεύθυνη Δήλωση δυνατότητας παροχής τηλεκπαίδευσης
3) Αντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
4) Βιογραφικό Σημείωμα
5) Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών ή Διπλώματος
6) Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

     Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Τρίτη 18/10/2022 έως και Πέμπτη 
20/10/2022.
     Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά και να 
την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, 
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα 
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Δήμος Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78, Τ.Κ. : 132 31 Πετρούπολη, απευθύνοντας την 
στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών - Tμήμα Πρωτοκόλλου.  
    Περίληψη της ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες του νομού Αττικής και 
ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου 
Πετρούπολης. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η 
δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

     Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα ορίσει με απόφαση 
του ο Αντιδήμαρχος Πετρούπολης και η οποία θα συνεδριάσει μετά την λήξη της προθεσμίας 
υποβολής. 
    Η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και προσληπτέων στο 
κατάστημα και στον διαδικτυακό της τόπο.
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     Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία 

αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο. Η ένσταση 
υποβάλλεται αποκλειστικά στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Δήμος Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78, Τ.Κ. : 132 31 Πετρούπολη, απευθύνοντας την 
στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών - Tμήμα Πρωτοκόλλου.  

    
ΠΡΟΣΛΗΨΗ

     Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τον επιλεγέντα υποψήφιο 
αμέσως μετά την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης.

        Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

       ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΠΠΑΣ
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