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Αρ, Πρωτ:383/28.04.2022

Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ  ύστερα  από  την
υπ’αριθμόν 8/2022 απόφαση Δ.Σ.  ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ ΑΔΑ:6ΞΚΕΟΛΛΧ-ΟΕΒ ανακοινώνει  ότι  θα
προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως δύο (2)
μήνες, για την κάλυψη εποχικών και λοιπών περιοδικών αναγκών, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ
του Ν.4765/2021.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.παρ.1 Κ.Υ.Αποφ 33/2006, όπως συμπληρώθηκε με
το άρθρο 8 παρ.2 Ν.4325/2021 εξακολουθούν να εξαιρούνται από την Αναστολή Διορισμών
και  Προσλήψεων  οι  συμβάσεις  εργασίας  ορισμένου  χρόνου  δίμηνης  διάρκειας  για
κατεπείγουσες ανάγκες.

Οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο  έτος της ηλικίας τους,  να μην
έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να έχουν τη φυσική υγεία και καταλληλότητα για την εκτέλεση των
καθηκόντων  της  προς  πλήρωση  θέσης  και  να  μην  έχουν  τα  κωλύματα  του  άρθρου 8  του
Ν.3528/2007 (Α΄26) με την επιφύλαξη της παρ.6 του άρθρου 4 του Ν.2207/1994.

Το εν λόγω προσωπικό συνολικού αριθμού εβδομήντα έξι (76) ατόμων,  θα προσληφθεί με
σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  για  τη  κάλυψη  των  αναγκών  της
επιχείρησης  και  την  υλοποίηση  των  κάτωθι  δράσεων  για  τις  εξής,  κατά  αριθμό  ατόμων,
ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα.

Α. Λειτουργία των κυλικείων κατά τη διενέργεια του “Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας”
Οι συμβάσεις θα είναι διάρκειας έως δύο (2) μηνών. Αφορούν τη στελέχωση των κυλικείων
Θεάτρου Πέτρας,  την καθαριότητά τους,  την ευθύνη ανατροφοδότησής τους,  καθώς και  τη
συντήρηση των χώρων.
Ειδικότητα Αριθμός Θέσεων

Βοηθητικό Προσωπικό (Υ.Ε.ή Δ.Ε.) Έως Δεκαεννέα (19)
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Β. Λειτουργία «Θερινού Κινηματογράφου».
Οι συμβάσεις θα είναι διάρκειας δύο (02) μηνών. Αφορούν την στελέχωση του αναψυκτηρίου 
που λειτουργεί στο χώρο του Κινηματογράφου, του ταμείου του Σινεμά, και την καθαριότητα 
του χώρου.

Ειδικότητα Αριθμός Θέσεων

Βοηθητικό Προσωπικό (Υ.Ε.ή Δ.Ε.) Έως οκτώ (8)

Βοηθητικό Προσωπικό – Χειριστής μηχανής 
προβολής  (Υ.Ε. ή Δ.Ε.)

Έως τρεις (3)

Γ. Λειτουργία «Καλοκαιρινών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Αθλητικό camp) ».
Oι συμβάσεις θα είναι διάρκειας έως δύο (02) μηνών, όση και η συνολική διάρκεια των τριών
περιόδων λειτουργίας της παραπάνω δράσης. Αφορούν την πρόσληψη προσωπικού που θα
αναλάβει την εκπαίδευση και άσκηση των μαθητών που συμμετέχουν στη δράση κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες. 
Ειδικότητα Αριθμός Θέσεων

Γυμναστές (Π.Ε.) Έως δεκατέσσερις (14)

Δ. Λειτουργία «Καλοκαιρινών Παιδότοπων».
Oι συμβάσεις θα είναι διάρκειας έως δύο (02) μηνών, όση και η συνολική διάρκεια των δύο
περιόδων  λειτουργίας  του  προγράμματος.  Αφορούν  την  πρόσληψη  εκπαιδευτικού,
καλλιτεχνικού προσωπικού και γυμναστών,

Ειδικότητα Αριθμός Θέσεων

Εκπαιδευτικοί (Π.Ε) Έως τρεις (3)

Γυμναστές (Π.Ε.) Έως δέκα (10)

Εικαστικοί (Δ.Ε. ή Π.Ε.) Έως δύο (2)

Θεατρολόγοι (Δ.Ε. ή Π.Ε.) Έως δύο (2)

Μουσικοί (Π.Ε.) Έως δύο (2)
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Ε. Λειτουργία «Ποικιλοδημιουργώ».

Oι συμβάσεις θα είναι διάρκειας έως δύο (02) μηνών, όση και η συνολική διάρκεια των δύο
περιόδων  λειτουργίας  του  προγράμματος.  Αφορούν  την  πρόσληψη  εκπαιδευτικού,
καλλιτεχνικού προσωπικού και γυμναστών.

Ειδικότητα Αριθμός Θέσεων

Γυμναστές (Π.Ε.) Έως μία (1)

Θεατρολόγοι (Δ.Ε. ή Π.Ε.) Έως μία (1)

Μουσικοί (Π.Ε.) Έως μία (1)

Ζ. Φύλαξη εγκαταστάσεων.

Οι συμβάσεις θα είναι χρονικής διάρκειας δύο (02) μηνών. Αφορούν την κατεπείγουσα και
εποχική  ανάγκης  φύλαξης  των  εγκαταστάσεων  του  Θεάτρου  Πέτρας  και  των  Αθλητικών
Εγκαταστάσεων του Ποικίλου Όρους.

Ειδικότητα Αριθμός Θέσεων

Φύλακες (Υ.Ε. ή Δ.Ε.) Έως τέσσερις (4)

Η. Λειτουργία του κυλικείου του Αναψυκτηρίου στο Ποικίλο».

Oι συμβάσεις θα είναι διάρκειας δύο (02) μηνών. Αφορούν την στελέχωση του κυλικείου που 
λειτουργεί στο Ποικίλο, την καθαριότητά του και την ευθύνη της ανατροφοδότησής του, καθώς
και την συντήρηση των χώρων που στεγάζεται και του εξοπλισμού του

Ειδικότητα Αριθμός Θέσεων

Βοηθητικό Προσωπικό (Υ.Ε.ή Δ.Ε.) Έως έξι (6)

.
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

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

1) Φωτοαντίγραφο δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας

2) Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Σπουδών, κατ’ αντιστοιχία θέσης, καθώς και της 
ειδικότητας

3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

4) Βεβαίωση Πολυτεκνίας (προαιρετικό)

5) Βεβαίωση Ανεργίας (προαιρετικό)

6) Βεβαίωση Εμπειρίας σε αντίστοιχη Θέση (προαιρετικό)

7) Βιογραφικό Σημείωμα

8) Πιστοποιητικό Υγείας (για θέσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος -κυλικεία)

9) Τα προβλεπόμενα βάσει της κείμενης νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
COVID-19

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλον αίτηση στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ (Δ/νση
Δωδεκανήσου 78 & Κρήτης 3ος όροφος, τηλ 2105066955) στον αρμόδιο για την παραλαβή
των  αιτήσεων  κ.  Γεώργιο  Ζηνέλη,  Παρασκευή-Παρασκευή  09:00  έως  13:00  ή  με
αποστολή μέσω  email  στο  recruitment@dhkepe.cosmotemail.gr.  Η προθεσμία υποβολής
των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών είναι για το χρονικό διάστημα οκτώ (8)
ημερολογιακών ημερών από Παρασκευή 29/04/2021 έως και Παρασκευή 06/05/2021 και
ώρα 13:00.

Η παρούσα να  αναρτηθεί  στο  χώρο ανακοινώσεων  της  ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ,  στο  χώρο του  Δήμου
Πετρούπολης καθώς και στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”

      
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Παπουτσάς
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