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ΠΕΡΙΛΗΨΗ AN AK Ol ΝΩΣΗΣ υπ αριθμ Σ ME 1/2022
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Δήμος Καλλιθέας Ανακοινώνει
Τη σύναψη συ μβασης μίσθωοης έργου με συνολικά τρία 3 άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Καλλιθέας που εδρεύει στην Καλλιθέα της Περιφερειακής
Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών με a\m«ui£TO
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ Δημοτικό Κέντρο Υγείας ΚΑΠΗ 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 απαιτούμενα τυπικά και τυχόν προσθετά προσόντα
βλ ΠΙΝΑΚΑ Β

tj

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ανά κωδικό απασχόλησης

Κωδικός απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης έργου

Ειδικότητα

100

Δήμος Καλλιθέας Για το
Δημοτικό Κέντρο Υγείας

Επισκεπτών Υγείας

101

Δήμος Καλλιθέας Για το
Δημοτικό Κέντρο Υγείας

TE

102

Δήμος Καλλιθέας Για την
Κοινωνική Υπηρεσία

TE

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

Έως δώδεκα 12 μήνες

1

Νοσηλευτών

Έως δώδεκα 12 μήνες

1

Κοινωνικών
Λειτουργών

Έως δώδεκα 12 μήνες

1

TE

ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ανά κωδικό απασχόλησης

Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα τυπικά τυχόν πρόσθετα προσόντα

Κωδικός απασχόλησης

100

α Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας ή Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας Κοινσπκής
Υγείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Π.Σ.Ε ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
Γττυχκ ή δίτιλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλ
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής
ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδ«ότητας
β Αδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκεπτών Επισκεπτριών Υγείας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες πς νόμιμες προϋποθέσεις για
την άσκηση του επαγγέλματος του Επισκέπτη Επισκέπτριας Υγείας
γ Ταυτότητα μέλους του Πανελληνίου Συλλόγου Emoioirrauv Υγείας Π J.E.Y η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής
στον ΠΧΕ Υ για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος φεβρουαρίου του επόμενου
έτους από την έκδοση της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ 5 της Υ.Α Γ4α/Γ.Π.ΐθΟ7ΐ4/12-12-2014 φ.Ε.Κ 3477

Β/23.122014

101

α Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Πρςιγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΠΧΕ ΤΕΙ
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΠΧΕ ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή ςιντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ
ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδκότητας
β Αδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση όπ πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την
άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτου
Νς>οτ|λεύτριας και

γ Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος ΕΝΕ),η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής
στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος ΕΝΕ του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας
ΕΝΕ για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την
έκδοσή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ5 του ν.3252/2004

102

α Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
Π.Σ.Ε ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΠΧΕ ΤΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή οιλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο
ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
β Αδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού
γ Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λεπουργών Ελλάδος ΣΚΛΕ η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής
υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον ςκλε άρθρο 78 110 του ν.4488/2017 Α 137 η οποία
να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της

Οι υποψήφιοι όλων ίων ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έ ως 65 ετών

ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.1ΠΕ/ΤΕ
και να την υποβάλουν μαζί με τα απαπούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά srne@kaJlltheaigr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση Δήμος Καλλιθέας Ματζαγριωτάκη 76 τ.κ 17676 Καλλιθέα απευθύνοντας την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν
κας Π Δεικτάκη τηλ επικοινωνίας 213 2070412 2132070415
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και 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
Οι

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν
γίνονται δεκτές
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα 10 ημέρες από 19/05/2022 έως 30/05/2022
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων
α στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ www.asep.gr και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή Πολίτες Έντυπα Διαδικασίες Διαγωνισμών
Φορέων Μ ίσθ Έργου IM Ε
β στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση www.kep.gov.gr ατί όπου μέσω της διαδρομής Σύνδεσμοι
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 Εντυπα Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Μίσθ Εργου ΣΜΕ
Ανεξάρτητες

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΔΡΝΑΒΟΣ

