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ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ(∆Η.Κ.Ε.ΠΕ) 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
 
         Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ύστερα από την υπ’ αριθ. 
17/2011 απόφαση του ∆.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ Α/234/28-12-2009), µε τις οποίες εξακολουθούν να 
εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν.2190/1994 οι συµβάσεις δίµηνης  διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες. 
        Το εν λόγω προσωπικό  συνολικού αριθµού τριάντα δύο (32) ατόµων, χρονικής διάρκειας ενός (1) 
µηνός, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου θα προσληφθεί για την  κάλυψη των 
αναγκών της επιχείρησης και την υλοποίηση των κάτωθι δράσεων για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, 
ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα. 
  
Λειτουργία καλοκαιρινών αθλητικών δραστηριοτήτων (αθλητικό camp) : 12 Θέσεις 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΧΡΟΝΙΚΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

Γυµναστών 
    
 

12 Πτυχίο Φυσικής Αγωγής Ένας (1) 
µήνας 

 

Λειτουργία καλοκαιρινών παιδότοπων  :  20 Θέσεις 

                                                   
      Εκπαιδευτικοί          
                                         

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΧΡΟΝΙΚΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

  ∆άσκαλοι, 
  Νηπιαγωγοί 
  Φιλόλογοι 

15 Πτυχίο Φιλολογικών και 
Παιδαγωγικών Τµηµάτων  

Ένας (1) 
µήνας 

  Εικαστικών Τεχνών 3 Πτυχίο σχολής Καλών Τεχνών ή 
αντίστοιχης ειδικότητας ΙΕΚ  ή 
σχολών ΟΑΕ∆. 

Ένας (1) 
µήνας 

  Γυµναστές 2 Πτυχίο Φυσικής Αγωγής Ένας (1) 
µήνας 

   Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 60 ετών  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:  

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας 

2. Κυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους.  

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  

 

 Σηµείωση : Θα προηγηθούν οι δηµότες και µόνιµοι κάτοικοι Πετρούπολης 

ΑΔΑ: Β4Λ0ΟΛΛΧ-9ΔΓ



 
 
 

         ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 
(∆/νση: ∆ωδεκαννήσου 78 και Κρήτης  τηλ: 210-5066944) και αρµόδια για την παραλαβή 
είναι η κ. Καρεκλά Αικατερίνη καθηµερινά από 9.00 π.µ  έως 1.00 π.µ.  Η υποβολή των  
αιτήσεων και τα δικαιολογητικών θα γίνει µέσα σε προθεσµία τριών (3) εργάσιµων  ηµερών 
από 15/6 έως και 19 /6/2012.  

 

          ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ 

    Ο πίνακας προσληπτέων θα καταρτιστεί  από την Επιτροπή προσλήψεων της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης όπως αυτή συστήθηκε  µε την 5/2012 απόφαση του ∆.Σ. της ∆ηµοτικής Επιχείρησης και την 
327/201 απόφαση του ∆ηµάρχου. 

  

              Η παρούσα να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου Πετρούπολης, της ∆Η.ΚΕ.ΠΕ.      
και στη ¨∆ΙΑΥΓΕΙΑ¨.  

                        

Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

 

                                                                                                                 ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ 

ΑΔΑ: Β4Λ0ΟΛΛΧ-9ΔΓ


