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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ) 

  
Το Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου 

 
Έχοντας υπόψη:  
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
4. Την υπ’ αριθµ. 17/12-02-2018 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

Ν.Π.∆.∆.  ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου. 
5. Την υπ' αριθµ. πρωτ. 2407/23-03-2018 εισηγητική έκθεση της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 
6. Την αριθµ. 9522/11-05-2018 βεβαίωση του ΑΣΕΠ. 
7. Το υπ’ αριθµ. 45954/03-09-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί 

έγκρισης απασχόλησης ενός (1) ατόµου στο Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Κ. 
Νευροκοπίου ∆ράµας  προς υλοποίηση συµβάσεων µίσθωσης έργου 
(∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./236/22281/28.08.2018  απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του 
άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, όπως  ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3&4 του ν. 3812/2009 ΦΕΚ 234/τ.Α/28-12-
2009 

Ανακοινώνει 
 

 Την πρόθεση να σύναψη σύµβαση µίσθωσης έργου µε ένα (1) άτοµο ∆Ε 
Νοσηλευτής/τρια για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου, 
που εδρεύει στο Κ. Νευροκόπι,  συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) µήνες. Ο 
Τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι το ΚΑΠΗ και η δαπάνη που θα προκληθεί από 
τη σύναψη της σύµβασης θα ανέρχεται στο ποσό των 10.800,00€. 

 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 
του Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου,  Π. Κάβδα 6 – Τ.Κ. 66033 Κ. Νευροκόπι, 
υπόψιν κας Ζ. Μόσχογλου, (τηλ. επικοινωνίας : 2523350165-167). 
 Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των 
αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο 
οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 
 Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από 17-09-2018 έως 
και 26-09-2018. 
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   Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 
 Να είναι δηµότες ή µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου. 
 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
 Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν 
υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Βιογραφικό 
2. Κυρωµένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας 
3. Κυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών ∆Ε Νοσηλευτικής. Σε 

περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση αυτού 
4.  Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος  
5. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας   

 
Η Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. Κ. Νευροκοπίου 

 
 
 

Χαλυβίδου Σοφία   
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