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ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ          08-03-2016             
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Της πράξης με αριθμό 21 που αφορά στη συζήτηση και λήψη απόφασης για την 
αναγκαιότητα προκήρυξης θέσης ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ για την κάλυψη των 
αναγκών του Κοινωνικού Φαρμακείου του ΚΟΜΒΟΥ Αλληλοβοήθειας Πολιτών με 
σύμβαση μίσθωσης έργου  
ΣΥΝΘΕΣΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατσούλη Ελένη 
ΜΕΛΗ: Αντωναροπούλου Ουρανία, Βέρα Λυδία, Οικονομίδης Δημήτρης, 
Παναγιωτόπουλος Τάκης, Σκιαδάς Ελευθέριος, Συμεωνίδης Χαράλαμπος, 
Φούντζουλα Ασήμω (Μίνα).  
Οι απουσιάζοντες προσκλήθηκαν νόμιμα με την αρ. πρωτ. 3059/04-03-2016 
πρόσκληση και ήταν οι κ.κ Γεννηματά Βασιλική, Βέρα Λυδία και Οικονομίδης 
Δημήτριος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται το εκ της ημερήσιας διάταξης θέμα που αφορά στην 
συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα προκήρυξης θέσης ΠΕ 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Φαρμακείου του 
ΚΟΜΒΟΥ Αλληλοβοήθειας Πολιτών με σύμβαση μίσθωσης έργου  
Εγκρίνεται;  
………………………………………………………………………………………………….. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επομένως εγκρίνεται.   
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται. 
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
  
Αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Με την αριθ. πρωτ. ΔΙΠΠΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./84/20607/29-07-2015 απόφαση της 
Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄), όπως 
ισχύει, εγκρίθηκαν σαράντα (40) θέσεις απασχόλησης ατόμων προς 
υλοποίηση συμβάσεων μίσθωσης έργου, μέχρι ένα (1) έτος. 

2. Με την αριθ. πρωτ. 91325/49122/07-12-2015 απόφαση της ασκούσας 
καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) άτομο 
ειδικότητας ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ, για τις ανάγκες του Κοινωνικού 
Φαρμακείου, στον ΚΟΜΒΟ Αλληλοβοήθειας Πολιτών. 

3. Με την αριθ. πρωτ. 15731/17-12-2015 έγκριση ανακοίνωσης ΑΣΕΠ, 
προκηρύχθηκε από το φορέα μας με την υπ’ αριθ. ΣΜΕ 3/2015 ανακοίνωση, 
μεταξύ άλλων, η θέση του ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ. 

4. Με τον αριθ. πρωτ. 1348/27-01-2016 πίνακα κατάταξης της επιτροπής 
αξιολόγησης κατατάχθηκαν και βαθμολογήθηκαν δύο (2) από τους τρείς (3) 
συνολικά που συμμετείχαν στην ανωτέρω αναφερόμενη ανακοίνωση για την 
θέση του ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ. 

5. Το γεγονός ότι η θέση του ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ έμεινε κενή διότι οι 
ανωτέρω επιτυχόντες κλήθηκαν νομίμως και κατά σειρά κατάταξης να 
υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης έργου με τον φορέα μας και αμφότεροι με 
υπεύθυνη δήλωση δεν αποδέχτηκαν. 

6. Το με αρ. 3012/04-03-2016 έγγραφο του ΚΥΑΔΑ. 
7. Τη μεταξύ των μελών συζήτηση.                                         

 
 

ΑΔΑ: 75ΦΞΟΡΘΟ-Π7Τ



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την έγκριση  της αναγκαιότητας προκήρυξης θέσης ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ για την 
κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Φαρμακείου του ΚΟΜΒΟΥ Αλληλοβοήθειας 
Πολιτών με σύμβαση μίσθωσης έργου  
                                                                             

   Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΚΥΑΔΑ  
                                                                      
 
                                                                                ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ 
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