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                                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Ορεστιάδα :7-4-2021 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                                            Αριθ.πρωτ: 549 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 

 
                                                                         ΑΠΟΦΑΣΗ-ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΚΠΑΑΔΟ 
 
Έχοντας υπ’ όψη: 

1. To άρθρο 170 του Ν. 3584/2007. 
2. Το άρθρο 11 παρ. 2 του ΠΔ 410/88. 
3. Την περίπτ΄δ παρ. 1 του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006. 
4. Την παρ. 20 άρθρο 21 του Ν. 2190/1994. 
5. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 72 του Ν.3442/2015.  
6. Την υπ΄ αρ. πρωτ : 9549/16.7.2020 Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ( 
Ε.Ε.Τ.Α.Α. ) Α.Ε στο 2020-2021 » για φορείς/δομές.  

7. Τον ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο Φορέων ανά Δήμο, που εκδήλωσαν την 
πρόθεση τους να συμμετέχουν στο πλαίσιο της δράσης  «Εναρμόνιση Οικογενειακής 
και Επαγγελματικής Ζωής έτους 2020-2021 .  

8. Την ΣΟΧ1/2021 με αριθ. πρωτ.416/10-3-2021 για την πρόσληψη προσωπικού και τους 
σχετικούς πίνακες  (α) ονομαστική κατάσταση όλων των υποψηφίων που υπέβαλλαν 
αίτηση, β) πίνακας κατάταξης γ) πίνακας επιλογής δ) πίνακας αποκλεισθέντων. 

9. Την αίτηση που κατατέθηκε από τον   Παπαϊωάννου Μιχάλη  του Ιωάννη   .  
10. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του οικον. έτους 2021 του 

ΚΚΠΑΑΔΟ. 
11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΝΠΔΔ-Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Προσλαμβάνουμε τον Παπαϊωάννου Μιχάλη του Ιωάννη  , Α.Δ.Τ:ΑΚ451191  κάτοικο 
Ορεστιάδας , ΑΦΜ142473066 , στο Γραφείο  Οικονομικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ-
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.  με την ειδικότητα ΠΕ Οικονομικού , , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος για την πράξη 
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».  για το χρονικό διάστημα από την 
υπογραφή της σύμβασης 7-4-2021  έως 31-7-2021 με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση 
ανανέωσης του προγράμματος . 

Η διάρκεια απασχόλησής του  λήγει αυτοδίκαια την παραπάνω ημερομηνία, εκτός εάν 
δηλώσει ο ίδιος  ότι επιθυμεί να αποχωρήσει πριν από τον χρόνο λήξης της παρούσας 
σύμβασης. Στον παραπάνω θα καταβάλλονται αποδοχές εργαζομένου σύμφωνα με τον Ν. 
3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και 
ΟΤΑ» όπως ισχύει σήμερα.  

Ο αντισυμβαλλόμενος θα παρέχει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τις οδηγίες και 
υποδείξεις του ΚΚΠΑΑΔΟ, αποδεχόμενος τους κανόνες οργάνωσης και τις διαδικασίες της 
λειτουργίας του. Θα συνεργάζεται δε κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα με τους άλλους 
υπαλλήλους του ΚΚΠΑΑΔΟ, ώστε να υλοποιούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι 
στόχοι και το έργο αυτού. 

 Κάθε ζήτημα που δεν αναφέρεται ρητά στη σύμβαση αυτή, θα ρυθμίζεται σύμφωνα με 
τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας. Αυτά συμφώνησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη 
των οποίων συντάχθηκε αυτή η σύμβαση σε δύο πρωτότυπα και έλαβαν από ένα κάθε 
συμβαλλόμενο μέρος. 
 
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΚΠΑΑΔΟ                                             Ο  ΕΠΟΧΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

      Παπαϊωάννου Ιωάννης                                                       Παπαϊωάννου Μιχάλης 

ΑΔΑ: ΨΔΘ5ΟΕΡΠ-6ΡΝ
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