
               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
ΝΟΜΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ                
Ν.Π.Δ.Δ.     ΕΥνεστία                        Χρυσούπολη  30/4/2014
ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ                       Αριθμ. Πρωτ.:   737

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ    υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2/2014
για την πλήρωση δύο (2) θέσεων με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  για 
την υλοποίηση  του ευρωπαικού προγράμματος «Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών 

Ομάδων»  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Του Ν.Π.Δ.Δ.   ΕΥνεστία  ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ   

Έχοντας υπόψη:

Το αριθ 2753/7-4-2014 εγκριτικό έγγραφο του ΑΣΕΠ με το οποίο εγκρίνεται η ανακοίνωση 
ΣΟΧ 2/2014 του ΝΠΔΔ ΕΥΝΕΣΤΙΑ . 

Ανακοινώνει

Την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου, 
συνολικά δύο  (2) ατόμων,  για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος, για την 
Πράξη  «Κέντρα  Στήριξης  Ρομά  και  Ευπαθών  Ομάδων»,  του  Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥνεστία» του 
Δήμου Νέστου, που εδρεύει  στην Χρυσούπολη  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  (ανά κωδικό Θέσης) 

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα 

υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

101

Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥνεστία» 
Δήμου Νέστου

Για την υλοποίηση της Πράξης 
«Κέντρα Στήριξης Ρομά και 

Ευπαθών Ομάδων» 

Για το ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ

Χρυσούπολη

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ 
ή

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ή

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΤΡΙΑ 
ΥΓΕΙΑΣ

Ελλείψει αυτών

ΔΕ  ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ

Aπο την υπογραφή της 
σύμβασης

 έως  31-3-2015,  
με δυνατότητα 

ανανέωσης ή παράτασης 
σε περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος 

ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 (8ωρη πρωϊνή 

απασχόληση  Δευτέρα-
Παρασκευή)

1
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  (ανά κωδικό Θέσης) 

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα 

υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

102

Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥνεστία» 
Δήμου Νέστου

Για την υλοποίηση της Πράξης 
«Κέντρα Στήριξης Ρομά  και 

Ευπαθών Ομάδων» 

Για το ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ

Χρυσούπολη
ΠΕ  ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Aπο την υπογραφή της 
σύμβασης

 έως  31-3-2015,  
με δυνατότητα 

ανανέωσης ή παράτασης 
σε περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος 

ΜΕΡΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 (4ωρη πρωϊνή 

απασχόληση Δευτέρα-
Παρασκευή)

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ 
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας,

2) ΄Αδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή – Νοσηλεύτριας (ΠΕ)  ή  Βεβαίωση 
εκδιδόμενη  από αρμόδια διοικητική αρχή,  ότι πληροί  όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για 
την άσκηση  του επαγγέλματος Νοσηλευτή (ΠΕ) (ν3919/2011 και 4038/2012).

3) Ταυτότητα μέλους της ‘Ενωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε 
ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής  στην ΄Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του 
τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην ΄Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για 
όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 
του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 
του ν.3252/2004. 

ή
1) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή 
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας,

2) ΄Αδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού-Νοσηλεύτριας (ΤΕ), ή  Βεβαίωση 
εκδιδόμενη  από αρμόδια διοικητική αρχή,  ότι πληροί  όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για 
την άσκηση  του επαγγέλματος Νοσηλευτή (ΤΕ) (ν. 3919/2011 και 4038/2012).

3) Ταυτότητα μέλους της ΄Ενωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι σε 
ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής  στην ΄Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του 
τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην ΄Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για 
όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 
επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του 
ν.3252/2004. 

ή

1) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  Επισκεπτών Υγείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Προγραμμάτων  Σπουδών  Επιλογής  (ΠΣΕ)  ΤΕΙ  ή  αντίστοιχο  κατά  ειδικότητα  πτυχίο  ή 
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος  σχολών   της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής  αντίστοιχης  ειδικότητας  ή  το  ομώνυμο  ή 

                                                                    Σελίδα 2 από 5



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. 

2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκέπτη/τριας Υγείας ή  Βεβαίωση εκδιδόμενη από 
αρμόδια διοικητική αρχή,  ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του 
επαγγέλματος του Επισκέπτη/τριας Υγείας (ν. 3919/2011 και 4038/2012). 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση  δεν καλυφθεί  από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
1) Πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος  Μέσης  Τεχνικής  Επαγγελματικής 

Νοσηλευτικής  Σχολής  (ΜΤΕΝΣ)  ή  ειδικοτήτων  Βοηθών  Νοσηλευτών  ή  Βοηθών 
Νοσοκόμων ή  Νοσηλευτικής  ή  Νοσηλευτικής  Τραυματολογίας  (Βοηθός Τραυματολογίας 
ορθοπεδικής)  ή  Νοσηλευτικής  Χειρουργείου  ή  Νοσηλευτικής  Ογκολογικών  Παθήσεων 
(Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής 
Ατόμων  με  Ψυχικές  Παθήσεις  δευτεροβάθμιας  ή  μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης 
(IEK) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας, 

2) Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος βοηθού  νοσηλευτή  ή   Βεβαίωση   εκδιδόμενη   από 
αρμόδια διοικητική αρχή,  ότι πληροί  όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση  του 
επαγγέλματος  βοηθού νοσηλευτή  (ν. 3919/2011 και 4038/2012). 

102 1) Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε 
Οικονομικής  και  Περιφερειακής  Ανάπτυξης)  ή  Βιομηχανικής  Διοίκησης  και  Τεχνολογίας 
(πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής)  ή Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών 
Σπουδών  ή Βαλκανικών  Σπουδών  ή  Δημόσιας  Διοίκησης  ή  Διεθνών  και  Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών  και  Πολιτικών  Σπουδών  (από  Μάιο  2008  μετονομάστηκε  σε  Διεθνών  και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών) ή  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  ή Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών  Σπουδών ή Διεθνών  Οικονομικών  Σχέσεων  και  Ανάπτυξης ή  Διοίκησης 
Επιχειρήσεων ή  Διοίκησης  Επιχειρήσεων και  Οργανισμών  ή  Διοίκησης  Τεχνολογιών  ή 
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης  ή 
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και 
Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας  και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing)  ή Ιστορίας- 
Αρχαιολογίας-  Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας  με  κατεύθυνση  Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας ή 
Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Πολιτικής ή  Κοινωνικής Πολιτικής και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (εντός του 2002 μετονομάστηκε σε 
Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας  και  Ιστορίας)  ή Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας  και  Ιστορίας  ή 
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή  Λογιστικής 
Χρηματοοικονομικής και  Ποσοτικής Ανάλυσης ή  Μάρκετινγκ και  Διοίκησης Λειτουργιών   ή 
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Μεσογειακών Σπουδών 
με κατευθύνσεις: α) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε β) Διεθνών Σχέσεων και 
Οργανισμών  ή  Ναυτιλίας  και  Επιχειρηματικών  Υπηρεσιών ή  Ναυτιλιακών  Σπουδών ή 
Νομικής ή  Οικονομικής  Επιστήμης ή  Οικονομικής  και  Περιφερειακής  Ανάπτυξης ή 
Οικονομικών  Επιστημών  ή Οικονομικής  και  Διοίκησης  Τουρισμού  ή  Οργάνωσης  και 
Διαχείρισης  Αγροτικών  Εκμεταλλεύσεων  (από  2006  μετονομάστηκε  σε  Διοίκησης 
Επιχειρήσεων  Αγροτικών  Προϊόντων  και  Τροφίμων) ή  Οργάνωσης  και  Διοίκησης 
Επιχειρήσεων  ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή  Περιφερειακής και Οικονομικής 
Ανάπτυξης  ή  Πολιτικής  Επιστήμης ή  Πολιτικής  Επιστήμης  και  Δημόσιας  Διοίκησης ή 
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 
Σπουδών  ή  Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων  ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών 
Σχέσεων  (από  2006  μετονομάστηκε  σε  Πολιτικής  Επιστήμης  και  Διεθνών  Σχέσεων)  ή 
Τεχνολογίας  και  Συστημάτων  Παραγωγής  ή  Στατιστικής  ή  Στατιστικής  και  Αναλογιστικής 
Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής 
και Ασφαλιστικής Επιστήμης   ή  Χρηματοοικονομικής και  Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ  ή το 
ομώνυμο  πτυχίο  ή  δίπλωμα  Ελληνικού  Ανοικτού  Πανεπιστημίου  (ΕΑΠ)  ΑΕΙ  ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

2) Εξειδικευμένη  εμπειρία,  τουλάχιστον  ενός  (1)  έτους  σε  θέματα  προώθησης  της 
απασχόλησης ή και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

ή
1) Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 
ή Διαχείρισης Πληροφοριών  ή  Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων  ή Διοίκησης 
Κοινωνικών-Συνεταιριστικών  Επιχειρήσεων  και  Οργανώσεων  ή  Διοίκησης  και  Διαχείρισης 
Έργων  ή Διοίκησης  Μονάδων  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης  Μονάδων Υγείας  και 
Πρόνοιας  ή  Διοίκησης  Συστημάτων  Εφοδιασμού  ή Διοίκησης  Παραγωγικών  Μονάδων  ή 
Διοικητικής  Τεχνολογίας  ή Δημοσίων  Σχέσεων  και  Επικοινωνίας  ή  Ελεγκτικών  και 
Ασφαλιστικών  Εργασιών  ή Εμπορίας  και  Διαφήμισης  ή Επιχειρηματικού  Σχεδιασμού  και 
Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο 
ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία  ή Λογιστικής  ή Ναυτιλιακών 
Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Στελεχών 
Συνεταιριστικών  Οργανώσεων  και  Εκμεταλλεύσεων   ή  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  ή 
Τηλεπληροφορικής  και  Διοίκησης  ή  Τουριστικών  Επιχειρήσεων  ή Τεχνολογίας  και 
Οργάνωσης  Μικρομεσαίων  Επιχειρήσεων  ή Τυποποίησης  και  Διακίνησης  Προϊόντων  ή 
Χρηματοοικονομικής και  Ασφαλιστικής ή  Χρηματοοικονομικής  και  Ελεγκτικής ή 
Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών  ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις 
Ανατολικοευρωπαικές  Χώρες   ΤΕΙ   ή  το  ομώνυμο πτυχίο  ή  δίπλωμα Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Εξειδικευμένη εμπειρία, τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα προώθησης της 
απασχόλησης ή και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

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

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των 
λοιπών  ιδιοτήτων  τους  και  της  εμπειρίας  τους  οφείλουν  να  προσκομίσουν,  νομίμως 
επικυρωμένα, όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα 
ανακοινώσεων  Συμβάσεων  εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, 
εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, 
«ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  στοιχείο  2.  του  ανωτέρω 
Παραρτήματος.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων 
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση 
έκδοσης  «27-09-2013» επισημαίνονται,  μεταξύ άλλων,  τροποποιήσεις σχετικές με τα 
δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  για  την  απόδειξη  των  κριτηρίων  της  ανεργίας  (για 
ανέργους που παρακολουθούν προγράμματα του ΟΑΕΔ, κ.λ.π.), της πολυτεκνικής και 
μονογονεικής ιδιότητας (ως προς τη δήλωση για την πρόσληψη άλλου μέλους της ίδιας 
οικογένειας),  της  μονογονεικής  ιδιότητας  (σε  περίπτωση  διάστασης  γονέων)  και  της 
μερικής απασχόλησης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 
και να την υποβάλουν, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 
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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: Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥνεστία» ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ, ΠΡΕΜΕΤΗΣ, Τ.Κ. 642 00 
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ,  Ν.  ΚΑΒΑΛΑΣ,    απευθύνοντάς  την  υπόψη  κας  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ 
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (τηλ. επικοινωνίας: 25913 50147). 
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.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από   08/05/2014  έως και   19 /05/2014
Οι υποψήφιοι  μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:  α) στην υπηρεσία 
μας  στην  ανωτέρω  διεύθυνση·  β) στο  δικτυακό  τόπο  του  ΑΣΕΠ  (www.asep.gr)  και 
συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  
Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ)·  γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου 
μέσω  της  διαδρομής:  Σύνδεσμοι   Ανεξάρτητες  και  άλλες  αρχές   ΑΣΕΠ θα 
οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν 
πρόσβαση  στα  έντυπα  μέσω  της  διαδρομής:  Έντυπα  αιτήσεων   Διαγωνισμών 
Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ).
Ολη η ανακοίνωση μαζί με τα παραρτήματα,  έχει αναρτηθεί στο κατάστημα της υπηρεσίας 
μας , στα παραρτήματα αυτής, στο Ιατροκοινωνικό Κέντρο Τσιγγάνων   και στο χώρο των 
ανακοινώσεων του  δημοτικού  καταστήματος  του  δήμου Νέστου,  στον οποίο  εδρεύει  η 
υπηρεσία .                                                                                    

                                                                                           Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

                   ΓΑΤΟΥΛΑ-ΑΔΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
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