
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 

 
Ο Πρόεδρος του Ν. Π. ∆. ∆.  Κ. Νευροκοπίου  ύστερα από την υπ’ αριθ. 41/2013 απόφαση 
του ∆.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού τεσσάρων (4) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών 
των υπηρεσιών του για την εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά 
τυπικά προσόντα χρονική περίοδο: 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΥΕ Βοηθών Μαγείρων  1 1. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού 

που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους 
του πρώτου µέρους του ν. 3584/07. 

∆ύο (2)  µήνες 

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων   1 1. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού 
που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους 
του πρώτου µέρους του ν. 3584/07.  

∆ύο (2)  µήνες 

∆Ε Οδηγός   1 1. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού 
που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους 
του πρώτου µέρους του ν. 3584/07. 

∆ύο (2)  µήνες 

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας  1 1. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού 
που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους 
του πρώτου µέρους του ν. 3584/07. 

∆ύο (2)  µήνες 

 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών  

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής 
δικαιολογητικά: 
Αναφέρουµε ενδεικτικά:  
1. Κυρωµένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας 
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για 

τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 3584/07  
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Ν. Π. ∆. ∆. Κ. 
Νευροκοπίου (∆/νση: ∆ιοικητήριο, τηλ: 2523350183) και αρµόδιος για την παραλαβή είναι η 
υπάλληλος κ. Μόσχογλου Ζωή  κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
Οι  ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία 
πέντε (5) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της 
επιχείρησης.  
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
 

ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ  

                

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
∆ΗΜΟΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 
Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΥ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ   

                                  
 
       
        Κ.Νευροκόπι,  21 Αυγούστου 2013 
 
       Αριθµ. Πρωτ.: 489 
   

 
Ταχ. ∆/νση : ∆ιοικητήριο   
Ταχ. Κώδικας: 66 33 Κ.Νευροκόπι 
Πληρ: Μόσχογλου Ζωή  
Τηλ.: 2523350183 
Ηλεκτρ.Ταχυδρ.: nomikopr@0724.syzefxis.gov.gr 
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