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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗ
ύστερα από το με αριθμό 41989/23-6-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

που μας στάλθηκε τη με αριθμό 1 7/2022 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί ΚΑΠΗ Δήμου

Αμπελοκήπων Μενεμένης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
συνολικά τεσσάρων 4 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί ΚΑΠΗ Δήμου Αμπελοκήπων

Μενεμένης 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 ΠΊΝΑΚΑ

Β

ΓΜΝΛΚΑ2 Α β€Ι£Ι1 ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΠΙΚΟΥ ανά ηυ&κό Μσης
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Ν Π Λ Λ Δημοτικοί
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Διοικητικών Γραμματίων

υπογραφή OK
σύμβαση

11-7-2023

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι επιλεγέντες/είσες ως προσληπτέοι/έες στις ανωτέρω ειδικότητες οφείλουν

να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στο Φορέα Πιστοποιητικό υγείας
σύμφωνα με την υπ αριθμ Υ1α/Γ.Π/οικ 76785 ΦΕΚ 3758/τ Β725-10

2017 Υπουργική Απόφαση Σε περίπτωση μη προσκόμισης του ανωτέρω
Πιστοποιητικού η σχετική απόφαση πρόσληψης ανακαλείται και οι επιλε
γέντες/είσες ή προσληφθέντες/είσες υποψήφιοι/ες αντικαθίστανται με άλλους

από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας
ειδικότητας κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν που διαθέτουν το
ανωτέρω Πιστοποιητικό υγείας

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανά κωδα.0 σης

Κ^βτ«ος 44σης
Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα τυπικά ft ιυχάν ηρώοθηα προσόντα

100

Tt
Ιμιφο«ιι,ιο«)μ«ν

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος βρτφονηπιυκομιικ ή Προσχολική Αγωγής III ή Μ ΟμΑκυμΟ m/jfß ή

δίπλωμα Προγραμμάτων Ιπσυδων επιλογής Π I Ε Tfl ή αντίστοιχο κατά ιδικστητα πτυχίο ή

δίπλωμα ΙΕ1 ή Προγραμμάτων Iπου δω ν ΕπΛογής Π 1 I ΤΕΙ της ημιδαπής ή ιϋοτιμας ιπλος

9 χολών της ημεδαπής ή βλλοδαπής αντίστοιχης ιδικοΐήΐας ή το ομώνυμο ή ανιίστοΐ(υ οπό

Ειδικότητα πτυχίο KATf Ε ή ισότιμος τίιλας ιης ημτδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχη f ιδικάτητας

κυλά προϊόντα
Π(υχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος ιίτλος ιδικοτήίσι Μπγϊφυιπς Τ/χνης ή Ιτχνικός Μβ^ιρικής
Γίχνης ή Τιχνίτης Μαγτιρυιής Τέχνης ή Τιχνικος Μαγϊίρικής τέχνης Αρχιμάγειρας irnei ή

αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος ιίιλος ιων Παρακάτω σχολικών μονάδων II Κ ή

ί'πογνιλματικού Auutou ή ι ν ματ ο Εκπαιδευτηρίου ή Β κύκλου σπουδών ή

ΙΐνιαιΟυ Πολυκλαδικοί Λυκιιου ή Τιχνκοϋ Επανν λ,.οίικου Λυιιΐυυ Επανγ(*μαΐικης Ι(ΐ>λης ή

Γιχνικης f πογντ λματικής ΐχοληι Stull ριφάβμιιις RuiltUMR η αχολήι μαθητιίοι ιυυ ΟΑίΛ NU
I Ν 1 14*i/19S3 ή Ν M9VMM η άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής ιηνάδας της ημςδαπήι η αλλινδοπης

οιχής δ Τβς

trtllHMANIH Οι κάτοχοι πτυχίων Βιισικής Ικηαίδιυοης ίου Οργανισμού Τουριστικής
f κπαίδκυαης και Κατάρτισης ΟΤΕΚ του τμήματος ταυ 0ό 1S1/1971 OKI S2 Α Μανι ιρυιής Ηχνης

Λίπους κύκλου σπουδών unoxpcoûvrai να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ

υμνασίου

Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναννωίπομίνής αιωικρης τίχνςκής σχολή της

ημεδαπής ή ισότιμος α ι αντίστοιχος οτλος σχολής της αλλοδαπής

gpMQNrA f ΒΜΒΜΜΙΐ
ΙΓφόυαν il Ùtfii biv tak-.iitSn und ιηοψήφιι μ lu ιινωΐί.ι>ω ιφοοοντα

Απυλυιπριος ίιλος τουλάρσιον ι-πονΜωΐ:κής T'iuil/Uimnt ΙιπυλυτΊμιο intuitιόν β.ι,.'-j ή

ΜΜφηφΙοος ηοι ifcy.n απο+οιτήοιι μκχμ κθι ο 19βΟ πηοΛυτηριυ flf ΙΟΙfill σχολίΐομ ι

ιΟοδύναμι-κ απολ.ιΐΛριος τίιλος îiiuhKWK Τϊχνικής Ιιολή ίου ΝΔ 51*0/1970 ή ΠοΑυτήοιίκ Ιί«λΟ

t.pvumifpÎwv ΕιΔυιής iRuvykhiiaiiiuv f κιιαιΑλίΜττ κοι κατάρτι ion ημΟμου ι Ου Ν

πς ημίδαπής ή Αλλοι ιοήίφος τίτλος της αλλοδαπή και avtiotogm ιμπνιρία τομλαχιατον γ

ctwv

ÏACWËUttBÊli
ni ι ι μ Τ ανω1«ι»4ΐ UK>nôvru

Απολυτήριος τίτλος τουλάχισιον υπαχρςωτκης απολυτήριο ΐϋΐιΐω νυμναοιου ι

υ«θαΤφΙθΟ τον tgaiM αποφυιτήοιι μίχμι και m 1<m0 ππυλοτήριο flquWHHNÎ i)X(J*fio
ιβοβιιναμος αησλιΐτήριος τίτλος ατώιιρ τιχνκήι Ιχολής του Ν Δ Wh ή απολυτήρια Πίλος

Ερναστιιρίων I ιδικής ΕπανγιλμαιίΜΊς Εκπαϊδ*υσή και Ka'Opriur.t un άρθρου 1 ίου Ν 2H17/Î0XX

ης πικ,ΑππιΚ Ί ολλος ιττήτιικν Κιλος της ιιλλ'ίδυΛηί π ιπτίατοιχτι μπιιρία τονλάχιοτον iff h

IftirrAiuiio Εηαννικμαιικής Κατάρηστκ li.f^.Kl οπυναοοήποι ιδικότηιο to.j μta
ςρΓ.μ;ιιοΜΐτΐωιιί χ u ΔιΟίκητκων ν^ή0«οων npiurv Οικονομίας και ΔιοίκησηςΙ ή Πτυχίο Β

ΑαΜΚήΤΛκών Γραμματέων

η Epya ιων/τριωκ

KÙr^oii Ιπουδων Ίχνιηυ ι I I Γ ι ι Uli
Πιι:χίο Α κύκλου λπουδίικ Ι χυι*ο I ΓΟ^γίλμαι ι«·.Η ί ιικιιδλυιιιριηιι ΠΙ ο

ίνδικΟΤήΤΟς ιου ι·ιμ*α Οικονομίας kui Διυϋ"ΐ|θΐ ή ΑιΙολυτήμΜκ ιίτλος

από ιιοικΰιπ j r

ïmv ι Πολυκλ>ιδυιθυ Λυκιίου ανϊίάρτητσ αηύ Λάιο ή ιιουιάτητα η

Εηανν·λμα(κου avt ΙάΡτητΊ and ιιδςκΟτηια c

Λι.'κϊίΟίΐ Ιτν.κής ν ί η άλλης uioiwk ι uvrimoixin u-λί οχολ^ής i«jva6sK ιι
μιδαπής ή αλλοοαπήΐ

1)Γνωοη Χιιριομου ΜΑ σιο OVTUt

ιδικά τυπικά πρςισοντα ιιλκυταίο δάφιο πκρ αϊ nap 1 Ομορο Ο του

• Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
κατά περίπτωση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣ Ε Π ΣΟΧ ΠΕ/ΤΈή ΕΝΤΥΠΟΑΣΕΠ
ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα

Ανακοίνωση δικαιολογητικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή
στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση Ν.Π,Δ.Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΟΜΟΙ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕ
ΝΕΜΕΝΗΣ Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης στη ΔΛ/σηΠατρ Γρηγορίου
Ε 12 Τ Κ 56123 απευθύνοντάς την στο Αυτοτελές Γραφείο υπόψιν κας
Μαρίας Καζαντζίδου τηλ επικοινωνίας 2313/313630-633
• 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 είναι από την 5η Αυγούστου 2022
έως και την 16η Αυγούστου 2021 ώρες 08.00η μ έως 13.00μ.μ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΠΩΤΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
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