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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης
Τμήμα Απασχόλησης και
Επιχειρηματικότητας 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές

Συντάκτης: κ. Αλεξανδράκης Αλέξανδρος 
Τηλ.: (+30) 213 2072385
Fax:  (+30) 210 2415386
e.mail:alexandrakis2006@yahoo.com

      

   Προς:

Βαθμό προτεραιότητας: « ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: 
«ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

Αποδέκτες προς Ενέργεια:    
      1)  Διεύθυνση Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης

  

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση:
1) κ.  Δήμαρχο Αχαρνών
2) κ . Αραμπαντζή  Ευάγγελο    Αντιδήμαρχο

 Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης  

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση του ΝΠΔΔ «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου 
Αθηναίων» για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.

   Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το ΝΠΔΔ «Κέντρο 
Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων» πρόκειται να προβεί στη σύναψη 
σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά εξήντα τρία (63) άτομα για την κάλυψη αναγκών 
του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων», που εδρεύει στην 
Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο την 
εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία 
του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων», συνολικής διάρκειας έως 
δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο 
απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ) εν ελλείψει αυτών
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (οποιασδήποτε ειδικότητας) εν ελλείψει αυτών ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ
(άνευ ειδικότητας), ένα (1) άτομο.
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ, δυο (2) άτομα
ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ, ένα (1) άτομο.
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, έξι (6) άτομα
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ, ένα (1) άτομο
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, πέντε (5) άτομα
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, ένα (1) άτομο
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, δώδεκα (12) άτομα
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, τέσσερα (4) άτομα
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, δυο (2) άτομα
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, τρία (3) άτομα
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (μεταφοράς-διανομής αγαθών και
τακτοποίησης αυτών), εννέα (9) άτομα
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (επιστασίας κτιρίων-τήρηση των κανόνων υγιεινής και 
ασφαλούς παραμονής των ωφελούμενων) , δυο (2) άτομα
ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ, τρία (3) άτομα
ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ, δυο (2) άτομα
ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ, τέσσερα (4) άτομα
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ, ένα (1) άτομο
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ, τρία (3) άτομα
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ΥΕ ΠΛΥΝΤΩΝ / ΠΛΥΝΤΡΙΩΝ, ένα (1) άτομο
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 1 ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν 
μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή 
τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο 
Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 35 , στον 1ο όροφο στο 
γραφείο Πρωτοκόλλου από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 9.00 π.μ. έως 
14.00μ.μ. είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: smekyada@athens.gr.
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  Μίσθ. Έργου ΣΜΕ 
β) 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.
   Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από την Πέμπτη 13/10/2022 έως και τη Δευτέρα 
24/10/2022.

                                                                                Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ
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