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Πξνο 

 

    ΔΦΗΜΔΡΙΓΔ 

1.Πανθρακική 

2.Δλεύθερη Θράκη 

 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 

Πξνζιήςεηο πξνζσπηθνύ γηα ηελ θάιπςε αλαγθσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο ηεο δνκήο 

“Κέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδησλ-Χώξαο”, ζπλνιηθά δύν (2) αηόκσλ ζηελ Κνηλσθειε 

Γεκνηηθή Δπηρείξεζε ακνζξάθεο. 

Η Κνηλσθειήο Γεκνηηθή Δπηρείξεζε ακνζξάθεο αλαθνηλώλεη όηη πξνηίζεηαη λα πξνζιάβεη 

πξνζσπηθό γηα ηελ θάιπςε αλαγθσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο ηεο δνκήο“Κέληξν 

Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδησλ-Χώξαο”, γηα ηνπο εμήο θαηα αξηζκό, θιάδν θαη ρξνληθή 

δηάξθεηα εηδηθόηεηεο; 

– Μία (1) ζέζε ΠΔ  Γαζθάινπ γηα δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ 

– Μία (1) ζέζε ΠΔ  Νεπηαγσγνύ γηα δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ 

 

Σσπικά προσόντα πρόσληψης 

 

Α. Για τη θέση ΠΔ Γασκάλοσ 

Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο ΑΔΙ θιάδνπ ΠΔ Γαζθάισλ ηεο εκεδαπήο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

πηπρίσλ ή δηπισκάησλ ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ(Δ.Α.Π) θαη ησλ Πξνγξακκάησλ 

πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) ή ηζόηηκσλ ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο . 

 

Β. Για τη θέση ΠΔ Νηπιαγωγού 

Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο ΑΔΙ θιάδνπ ΠΔ Γαζθάισλ ηεο εκεδαπήο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

πηπρίσλ ή δηπισκάησλ ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ(Δ.Α.Π) θαη ησλ Πξνγξακκάησλ 

πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) ή ηζόηηκσλ ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο . 

 

Γενικά προσόντα πρόσληψης 

 

1. Οη ππνςήθηνη πξεπεη λα έρνπλ ειηθία από 18-65 εηώλ. 

 

Κριτήρια πρόσληψης 

1. Δληνπηόηεηα 

2. Χξόλνο αλεξγίαο 

3. Αξηζκόο ηέθλσλ πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο 

4. Αξηζκόο αλειίθσλ ηέθλσλ 

5. Γνλέαο ή ηέθλν κνλνγνλεηθήο νηθνγέλεηαο 
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6. Βαζκόο βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ 

7. Ηιηθία 

 

 

Τποβολή αιτήσεων 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.1θαη λα ηελ 

ππνβάινπλ, είηαη απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν,εθόζνλ ε 

εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή ε'ηηε ηαρπδξνκηθά κε 

ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηελ αθόινπζε δηεπζπλζε: ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΗ 

ΑΜΟΘΡΑΚΗ  Χσξα ακνζξάθεο Σ.Κ 68002,  ππόςηλ θα. Βξαρηώιηα Γαξπθαιηά (ηει. 

2551089270). ζηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην εκπξόζεζκν ησλ 

αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ 

απνζθξάγηζ΄ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

 

Η προθεσμία σποβολής : 

H πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ εηλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά) θαη 

αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο 

ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ 

δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο, εθόζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο 

εθεκεξίδεο. 


