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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ -  ΜΕ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

ΤΟ Ν.Π.∆.∆. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 
2. Την υπ’ αριθµ. 38/2017 απόφαση του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. µε την 

επωνυµία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής 
Αγωγής ∆ήµου Θέρµης»,  

3. Την  υπ’ αριθµ. πρωτ. 18068/23-3-2017 εισηγητική έκθεση της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Μακεδονίας – Θράκης προς το ΑΣΕΠ,  

4. Την µε αρ. πρωτ. 5179/24-4-2017 βεβαίωση ΣΜΕ, από το ΑΣΕΠ,  
5. Το υπ’ αριθµ. 26844/4-8-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  
6. Την υπ’ αριθ. 1206/20-3-17 βεβαίωση της οικ. υπηρεσίας για την 

ύπαρξη πιστώσεων 
  
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

Την πρόθεση του ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Θέρµης να συνάψει σύµβαση µίσθωσης 
έργου για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.∆.∆. Θέρµης µε αντικείµενο την 
ιατρική παρακολούθηση και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρµάκων και 
ιατρικών εξετάσεων των µελών των ΚΑΠΗ και των ωφελούµενων του 
προγράµµατος «Βοήθεια Στο Σπίτι», όποτε παρίσταται ανάγκη. 

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ένα (1) άτοµο 
ειδικότητας ΠΕ Παθολόγου για χρονικό διάστηµα από 17/10/2017 έως 
16/10/2018. 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση 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: 
Πλ. ∆ηµαρχείου, Τρίλοφος Τ.Κ. 57500 
 Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το 
εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο 
φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην 
αίτηση των υποψηφίων. 



  

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι από 2/10/17 έως και 
11/10/17 εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

• Βιογραφικό σηµείωµα 

• Τίτλοι σπουδών (Πτυχίο, ειδικότητα) 

• Βεβαίωση εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο 

• Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας 

• Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας 
 

                                                

  O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ  


