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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ Νίκαια: 09/09/2022
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 31523
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΔΑΧ - ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Π. Τσαλδάρη 10
Ταχ. Κώδικας : 18450- Νίκαια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υττ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2022 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

στο πλαίσιο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09)
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικά ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος 
νια την υλοποίηση τηο ΠοάΕηο «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. I. ΡΕΝΤΗ: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νίκαιας - Αγ. I. Ρέντη», 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, ΑΞΟ
ΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑ
ΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩ
ΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», στο Δήμο Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, που εδρεύει στην 
Νίκαια της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, και συγκεκριμένα του εξής, ανά 
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑ
ΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης Υπηρεσία Έδρα
υπηοεσίαο Ειδικότητα Διάρκεια

σύμβασης
Αριθμός
ατόυων

101

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - 
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

Γ ια τη στελέχωση 
της δομής «Κοινωνι

κό Φαρμακείο Δήμου Νί- 
__ κριός - Αγ. 1, Ρέντη»__

Νίκαια
Περιφερειακή 

Ενότητα Πειραιώς

ΠΕ
ΦΑΡΜΑ
ΚΟΠΟΙΩΝ

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης έως 

31-12-2022
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσηί

Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούυενα (τυπικά & τυνόν ποόσθετα) προσόντα

101

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού ή Βεβαίωση ότι πλη
ροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του 
Φαρμακοποιού. _ _

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παραπάνω κωδικό θέσης νοείται η απασχό
ληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό το
μέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της 
προς πλήρωση θέσης που παρασχέθηκαν σε συγχρηματοδοτούμενες δομές και 
δράσεις συναφείς με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη.

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολονητικών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο 

αςεπ ΣΟΧ. 12 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλε
κτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prosopiko_ekt@nikaia-rentis. 
gov.gr είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυν
ση: ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, Π. Τσαλδάρη 10, Τ.Κ. 18450 Νί
καια, 3ος όροφος απευθύνοντάς την στο Τμήμα ΙΔΑΧ - Έκτακτου Προσωπικού, 
υπόψιν καςΔημοπούλου Βασιλικής, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 
πρόσωπο. Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απα- 
ραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες 
αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέ
κα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέ
ρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτη- 
σής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη και στον 
δικτυακό του τόπο (www.nikaia-rentis.gov.gr) εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μετα
γενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την πα
ρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα 
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμε
νη εργάσιμη ημέρα.

Κριτήρια κατάταξης
1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα 

της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (A', Β' επικουρίας κ.ο.κ.).
2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικου

ρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώ
νουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, ανήλικα ή ενή
λικα προστατευόμενα κατά το νόμο τέκνα, ιδιότητα άγαμου, διαζευγμένου ή εν χηρεία 
γονέα, αναπηρία του αιτούντος και αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία από απασχό
ληση σε συγχρηματοδοτούμενες δομές και δράσεις συναφείς με ευάλωτες ομάδες και 
κοινωνική ένταξη).

3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται 
αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρό
νος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο 
δεύτερο κριτήριο (αριθμός ανήλικών ή ενήλικων προστατευόμενων κατά το νόμο τέ
κνων) και ούτω καθεξής. Αν οι υποψήφιοι και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται ο μεγαλύ
τερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ αν εξαντληθούν όλα τα 
παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

Δΐάδικάοίά Πρόσληψης
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί

ου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υπο
ψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’ ένσταση ελέγ
χου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτι
κά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βά
σει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται
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για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζη
μίωση από την αιτία αυτή.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντι
καθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οι
κείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Η περίληψη της παρούσας Ανακοίνωσης να δημοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες ή 
εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Νομού Αττικής και ολόκληρη η παρούσα ανα
κοίνωση να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ & στην ιστοσελίδα του Δήμου 
www.nikaia-rentis.gov.gr. -

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
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