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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α ΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ Δ/νση ΕΑ Βενιζέλου 14

17121 Νέα Σμύρνη
ΠΛΗΡ/ΡΙΕΣ Μ ικέλα Χαζάττη
ΤΗΛΕΦΩΝΑ 213 20 25 803
EMAIL mxazapi@neasmvmi.gr
Ν Σμύρνη 8/11/2019
Αριθμ Πρωτ 27463

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
της υττ αριθμ ΣΜΕ 1/2019

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Έχοντας υπόψη

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης
1 Τις δ ιστάξεις του άρθρου 6 του Ν 2527/1997 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
2 2 Τις διατάξεις του άρθρου 21του Ν 2190/1994 όπως έχουν τροποποιηθεί και

ισχύουν και του άρθρου 64 του Ν 4590/2019
3 Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
4 Την υ π αριθμ 156/13.6 2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
5 Την υπ αριθμ πρωτ ΔΙΠΑΑΔ/Φ ΕΓΚ Ρ/88/161 66/24-4-201 9 Απόφαση της Επιτροπής

του άρθρου 2 παρ 1 του της αριθμ 33/2006 ΠΥΣ ΦΕΚ 280/A
6 Το υπ αριθμ πρωτ 32115/25-4-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
7 Την υπ αριθμ πρωτ 95272/24999/25-10-2019 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Απικής
Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός 1 ατόμου για την κάλυψη αναγκών

του Δήμου Νέας Σμύρνης που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη με αντικείμενο
την εκτέλεση του έργου εφαρμογή προληπτικής ιατρικής και αγωγής υγείας
ώστε να λειτουργήσουν αποτελεσματικά τα Δημοτικά Ιατρεία και συγκεκριμένα
το Δημοτικό Φαρμακείο τα οποία στερούνται φαρμακοποιού και να ενισχυθεί η

λειτουργία της Κοινωνικής Υπηρεσίας συνολικής διάρκειας έως δώδεκα 12

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 απαιτούμε να τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα βλ ΠΙΝΑΚΑ Β

ΠΙΝΑΚΑ Α ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
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επαγγέλματος mu Φαρμακ οποιοο

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ βλ ΠΙΝΑΚΑ
Β των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα

τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το Παράρτημα ανακοινώσεων

Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου ΣΜΕ με σήμανση έκδοσης 02-12-2019 δικαιολογητικά

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΙΣ
ΤΟΠ ΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ του Κεφαλαίου 11 του ανωτέρω Παραρτήματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Υποβολή αιτήσεων συυυετογήΕ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΜΕ 4 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από

αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει τ ην υπογραφή τους θεωρημένη από

δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση Δήμος Νέας Σμύρνης Ελευθερίου Βενιζέλου 14 τ κ

171 21 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κας Μικέλας
Χαζάπη τηλ επικοινωνίας 213 2025803 Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων

ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία
που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται

στην αίτηση των υποψηφίων
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα 10 ημέρες υπολογιζόμενες ημερολογιακά

κα ι αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας
σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών

ιατρείων του δήμου κα ι του δημοτικού καταστήματος του δήμου Νέας Σμύρνης
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες Η

ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν

αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα δημόσι α αργία ή μη εργάσιμη τότε η λήξη της προθεσμίας

μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων α στην υπηρεσία
μας στην ανωτέρω διεύθυνση β στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ www.asep.gr και

συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή Πολίτες Εντυπα

Διαδικασίες — Διαγωνισμών Φορέων Μίσθ Έργου ΣΜΕ γ στα κατά τόπους
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση
www.kep.gov.gr απ όπου μέσω της διαδρομής Σύνδεσμοι — Ανεξάρτητες και άλλες

αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής Πολίτες Έντυπα

Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Μίσθ Έργου ΣΜΕ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ
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