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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: Πρόσληψη γιατρών στο Δήμο Κηφισιάς

   Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το Ν.Π.Δ.Δ. 
«Κοινωνική Μέριμνα» Δήμου Κηφισιάς που εδρεύει στην Κηφισιά, της Περιφερειακής Ενότητας 
Βορείου Τομέα Αθηνών με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου παροχής ιατρικών υπηρεσιών στα 
Δημοτικά Πολυϊατρεία Κηφισιάς, πρόκειται να προσλάβει δυο (2) γιατρούς με σύμβαση συνολικής 
διάρκειας έως 12 μηνών. Οι ειδικότητες που θα προσληφθούν είναι  ΠΕ Παιδίατρος και ΠΕ 
Παθολόγος.
 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, 
ΕΝΤΥΠΟΑΣΕΠΣΜΕ1ΠΕ/ΤΕ 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, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην 
ακόλουθη διεύθυνση:«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Διονύσου 
73 & Γορτυνίας τ.κ.14563, Κηφισιά Ν. Αττικής, υπόψιν κας Μήλη Παναγιώτας (τηλ. 
επικοινωνίας:2108019633, 2106231638 & 2106233315)   
   
 Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία στην 
ανωτέρω διεύθυνση· β) 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 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.
 
   Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και τις 19/01/2023.
     
                                                                                Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                                                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ
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