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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 

 Έσονηαρ ςπότη: 
1. Σιρ διαηάξειρ ηηρ παπαγπάθος 4,εδάθιο β΄ ηος άπθπος 10 ηος Ν. 3812/2009, με ηον 

οποίο ηποποποιήθηκε ηο άπθπο 6 ηος Ν.2527/1997.  
2. Σιρ διαηάξειρ ηηρ παπ. 3 ηος άπθπος 10 ηος Ν.3812/2009 βάζει ηυν οποίυν γίνεηαι η 

επιλογή πποζώπυν για ζύνατη ζύμβαζηρ μίζθυζηρ έπγος. 
3. Σο άπθπο 21 ηος Ν. 2190/1994. 
4. Σο άπθπο 27 ηος Ν. 2081/92 αναθοπικά με ηον έλεγσο ηυν δαπανών πος 

πποκαλούν οι κανονιζηικέρ διοικηηικέρ ππάξειρ.   
5. Σην ΠΤ 33/27-12-2006 (ΦΔΚ 22Α΄/2006), όπυρ ιζσύει.  
6. Σην απιθμ. 20/2020 απόθαζη ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηος Ν.Π. 

«ΠΟΛΤΚΟΗΝΩΝΗΚΟ» Γήμος  Αλεξανδπούποληρ με θέμα «Ππογπαμμαηιζμόρ 
ύνατηρ ύμβαζηρ Μίζθυζηρ Έπγος» ηος Ν.Π. για ηο έηορ 2020. 

7. Σο απιθμ. 45672/20-07-2020 έγγπαθο ηος Τποςπγείος Δζυηεπικών με ηο οποίο μαρ 
γνυζηοποιείηαι όηι με ηην απιθ. ΓΗΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡ./103/12348/16-07-2020 απόθαζη 
ηηρ Δπιηποπήρ ηος άπθπος 2 παπ. 1 ηηρ ΠΤ 33/27-12-2006, (280 Α΄) όπυρ ιζσύει, 
εγκπίθηκε για ηο Ν.Π. «Κένηπο Κοινυνικήρ Πποζηαζίαρ-Αλληλεγγύηρ, Παιδείαρ και 
Πεπιβάλλονηορ Γήμος Αλεξανδπούποληρ» με δ.η. ΠΟΛΤΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ζςμβάζειρ 
μίζθυζηρ έπγος ηπιών (3) Ηαηπών, ενόρ (2) Παθολόγυν και ενόρ (1) Παιδιάηπος 
μέσπι ένα (1) έηορ, ςπό ηην απαπαίηηηη πποϋπόθεζη ηήπηζηρ ηυν διαηάξευν ηος 
άπθπος 6 ηος Ν. 2527/97, όπυρ ηποποποιήθηκε από ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 10 
ηος Ν.3812/09. 

8. Σην απιθμ. 10876/11-08-2020 απόθαζη ηος Γ.Γ. ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ 
Μακεδονίαρ-Θπάκηρ, ζσεηικό με ηην έγκπιζη ζύνατηρ ζύμβαζηρ μίζθυζηρ έπγος 
με κάλςτη δαπάνηρ από ηοςρ Κ.Α.Π., ηπιών ιαηπών (2 παθολόγυν και 1 παιδιάηπος) 
ζηο Ν.Π. 

9. Σην απιθμ. ππυη. 6236/14-05-2020 Βεβαίυζη ΑΔΠ για ζύνατη μίζθυζηρ έπγος 
για ηιρ ειδικόηηηερ Ηαηπού Παθολόγος και Ηαηπού Παιδιάηπος.  
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Α. Σην ππόζλητη ενόρ (1) Ιαηρού Παθολόγου με ζύμβαζη μίζθυζηρ έπγος. 
 

Οι ενδιαθερόμενοι να έχουν: 
1. Δλληνική Ηθαγένεια 
2. Δκπλήπυζη ηυν ζηπαηιυηικών ςποσπεώζευν (για ηοςρ άνηπερ). 
3. Έλλειτη ποινικήρ καηαδίκηρ ή δικαζηικήρ ανηιλήτευρ ή απαγοπεύζευρ. 
 

 
Προζόνηα ιαηρού:  
1. Άδεια άζκηζηρ ιαηπικού επαγγέλμαηορ. 
2. Διδικόηηηα Ηαηπού  Παθολόγος. 
 
 
 

Ο ιαηπόρ ςπάγεηαι απεςθείαρ ζηην Ππόεδπο ηος Ν.Π. «ΠΟΛΤΚΟΗΝΩΝΗΚΟ» Γήμος 
Αλεξ/ποληρ. 

Ζ επιλογή και η ππόζλητη ενεπγείηαι με δημόζια γνυζηοποίηζη διά ηος ηύπος από 
ηην Ππόεδπο, η οποία και ζςνάπηει ζύμβαζη επγαζίαρ με ηο ππόζυπο πος είναι καηά ηην 
κπίζη ηος,  ηο  καηαλληλόηεπο, μεηαξύ αςηών πος πληπούν ηιρ πποϋποθέζειρ πος θέηει ο 
νόμορ. 
 ηη ζύμβαζη επγαζίαρ αναθέπονηαι αναλςηικά οι απμοδιόηηηερ ηος καθώρ και η 
αμοιβή ηος για ηο διάζηημα ηος ενόρ (1) σπόνος αςηήρ. 
 ημειώνεηαι όηι η ζςγκεκπιμένη ζύμβαζη επγαζίαρ είναι γνήζια ζύμβαζη έπγος 
πος δεν ςποκπύπηει εξαπηημένη επγαζία. 
 Οι αιηήζειρ ηυν ενδιαθεπομένυν με ηα αποδεικηικά ηυν πποζόνηυν και ηην ιδιόηηηα 
θα ςποβληθούν ζηο ΠΟΛΤΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ζηη Γ/νζη  Γ. Καπηάλη 2 Αλεξανδπούπολη ή ζηο 
e-mail: info@kkpapp.gr μέζα ζε πποθεζμία πένηε (5) ημεπών από ηην επομένη ηηρ 
δημοζίεςζηρ ζε ημεπήζια ηοπική εθημεπίδα. 
 
 Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να απεςθύνονηαι ζηα 
ηηλέθυνα  2551053225  &  2551083012 & 2551026498 
    
 

 

 

                                   Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 
 
 
 
 
           ΠΟΪΡΑΕΗΓΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 

ΑΔΑ: 9ΠΜΖΟΚ9Β-4ΜΡ


		2021-02-04T11:24:30+0200
	Athens




