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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 3/2022 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

Ο Δήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου 
Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) 

ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, που 

εδρεύει στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, 

ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα 

απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία 

Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

103 

Δήμος  
Κάτω Νευροκοπίου 
(η απασχόληση θα 

πραγματοποιηθεί στη 
δομή «Κέντρο 

Φροντίδας Οικογένειας 
Κε.Φ.Ο) 

Κάτω 

Νευροκόπι 

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ 

ΜΑΓΕΙΡΩΝ/ 

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΩΝ 

8 μήνες 1 

104 

Δήμος  
Κάτω Νευροκοπίου 
(η απασχόληση θα 

πραγματοποιηθεί στη 
δομή «Κέντρο 

Φροντίδας Οικογένειας 
Κε.Φ.Ο) 

Κάτω 

Νευροκόπι 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-

ΤΡΙΩΝ  

ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  

8 μήνες 1 

Ταχ. Δ/νση:  
Ταχ. Κωδ.: 
Πληροφορίες 
Τηλ.: 
E mail: 

Σωκράτους 7 
660 33 
Ε.Λαφαζανίδου 
2523350105 
nevrokop@otenet.gr 
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Τα απαιτούμενα προσόντα ανά κωδικό θέσης (ΠΙΝΑΚΑΣ Β) είναι αναρτημένα στο χώρο 
των ανακοινώσεων του κεντρικού δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, 
στην ιστοσελίδα Διαύγεια του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Κ. Νευροκοπίου www.nevrokopi.gr 

Οι υποψήφιοι των παραπάνω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65  ετών.   

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την 

υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση 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: Δήμος Κάτω Νευροκοπίου, 

Σωκράτους 7, Κ. Νευροκόπι, Τ.Κ. 660 33, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών 

Υπηρεσιών, υπόψη κας Ελένης Λαφαζανίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2523350105). 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ΣΟΧ 3/2022 λήγει στις 12 Σεπτεμβρίου 2022 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας Ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα 

ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-6-

2021», το οποίο περιλαμβάνει: i) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη 

συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής και ii) οδηγίες για τη συμπλήρωση της 

αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ  ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ, σε συνδυασμό με 

επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των 

υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) 

και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του 

εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα  Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  

Διαγωνισμών φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

 

                   Ο Δήμαρχος Κ. Νευροκοπίου   

 

                                                              Γιάννης Κυριακίδης  
 


