
Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Δημοπρασιών-Αγγελιών / Ημερήσια
Ημερομηνία: Σάββατο, 10-12-2016
Σελίδα: 14
Μέγεθος: 133 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: (210) 3817700

Λέξη κλειδί: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

2 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Ο Δήμος χαϊδαρίου ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) 
άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Χαϊδαρίου, που εδρεύει στο Χαϊδάρι Ν. Αττικής, με 
αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: Συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες της Δ/νσης 
Κοινωνικής Μέριμνας στο κέντρο για Άτομα με Αναπηρία ΕΡΕΙΣΜΑ, συνολικής διάρκειας έως 
δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα 
και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων. 
101  ΕΡΕΙΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ  Έως 12 μήνες 1 
102  ΕΡΕΙΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ  Έως 12 μήνες 1 
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 την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρο-
μικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος 
Χαϊδαρίου, Καραϊσκάκη 138, Τ.Κ.12461, Χαϊδάρι, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου 
Δυναμικού, υπόψη κας Α. Βαρυτιμιάδου και κου Ι. Σερδάρη (τηλ. επικοινωνίας: 2132047305, 
2132047306). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των 
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την 
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και 
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες 
ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, 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 (δημόσια 
αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
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