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Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας  

                      

Διεύθυνση: Πλατεία Εργατικών Κατοικιών, Μαρούσι, 15124  

Τηλέφωνο: 210-8067888, 2132038335  

Fax: 2106105641, 2132038532  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@eddyppy.gr  

Ιστοσελίδα: www.eddyppy.gr  

 
Μαρούσι, 19/01/2016  

                                  Αρ.Πρωτ: 238 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  

Για την πρόσληψη προσωπικού (ΠΕ Φαρμακοποιός)  με σύμβαση εργασίας ορισμένου 

χρόνου για την υλοποίηση της πράξης  «Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών πόλεων _Κοινωνικές 

Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αμαρουσίου»  

 

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας έχοντας υπόψη το άρθρο 49 

παράγραφος 3 του ν. 4351 (ΦΕΚ 164/04-12-2015) σύμφωνα με το οποίο οι «Κοινωνικές Δομές 

Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» μετά την ολοκλήρωση και λήξη των πράξεων στο πλαίσιο 

του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007−2013 και μετά τη λήξη της 

παράτασης (31.12.2015), που χορηγήθηκε με την από 7.10.2015 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 127), παρατείνονται έως την 30.6.2016. 

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός  (1) ατόμου για 

την υλοποίηση του  προγράμματος  «Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων _Κοινωνικές Δομές 

Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αμαρουσίου»  το οποίο θα απασχοληθεί στο Κοινωνικό 

Φαρμακείο του Δήμου Αμαρουσίου. Το ως άνω έργο χρηματοδοτείται από το εθνικό σκέλος του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
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Ο ωφελούμενος της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις 

συμμετοχής: 

 να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενής ή 

μετανάστης με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας  

 να είναι άνεργος με δελτίο ανεργίας σε ισχύ με μόνη εξαίρεση του πτυχιούχους 

Φαρμακοποιούς που δεν μπορούν να εγγραφούν στα μητρώα του ΟΑΕΔ, οι οποίοι θα 

πρέπει να βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι είναι άνεργοι, αναφέροντας 

και το χρονικό διάστημα ανεργίας καθώς και ότι δεν έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος. 

 να μην έχει συμπληρώσει το 30 έτος της ηλικίας του κατά την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης. 

Ειδικότητα απασχόλησης. 

 Φαρμακοποιοί αριθμός απασχολούμενων 1 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά 

με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλατεία 

Εργατικών Κατοικιών, 15124 Μαρούσι, απευθύνοντάς την στο  Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 

Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας τηλ. επικοινωνίας: 210-8067888. 

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων: Από 29 Ιανουαρίου 2016 έως και 12 

Φεβρουαρίου 2016. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την ανακοίνωση καθώς και τα έντυπα των 

αιτήσεων για την δράση  «Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων _Κοινωνικές Δομές 

Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αμαρουσίου»   

1. στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση  

2. στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.eddyppy.gr)  

3. στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου (www.maroussi.gr) 

 

 

Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – 
Προαγωγής Υγείας 

 
 
 

Σωτήρης Παπασπυρόπουλος 
Γενικός Διευθυντής ΕΔΔΥΠΠΥ 
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