
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Κύργια 08/07/2020 

ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                        Αριθ.Πρωτ. 170 

∆ΗΜΟΣ ∆ΟΞΑΤΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

∆ΗΜΟΥ ∆ΟΞΑΤΟΥ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΈΡΓΟΥ 

 

Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου ∆οξάτου (∆Η.ΚΕ.∆Η.∆.) 

έχοντας υπόψη: 

1. την παρ.8 του άρθρου 6 Ν. 2527/97 όπως αναριθµήθηκε µε την παρ.3 του 

άρθρου 10 του N. 3812/2009 και συµπληρώθηκε µε την  παρ.3 του άρθρου 30 

του Ν.4314/14. 

2. την υπ’ αριθ. /2019  απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

3. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. & ∆ΙΟΙΚ. ΑΝΑΣ.  3995/21-1-2019 για τον 

προγραµµατισµό προσλήψεων έτους 2020 

4. τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση του 

προγράµµατος ∆ηµιουργικής Απασχόλησης στο ∆ήµο ∆οξάτου 

5. Την 169/2020 βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη 

πιστώσεων. 

 

 

                                            Ανακοινώνει 

 

Την πρόθεση της ∆ηµοτικής Κοινωφελoύς Επιχείρησης ∆ήµου ∆οξάτου να 

συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών της Επιχείρησης 

στα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης ∆οξάτου  Αγίου Αθανασίου, 

Καλαµπακίου και Κύργια µε αντικείµενο παροχή υπηρεσιών ∆ηµιουργικής 

Απασχόλησης σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών. 

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν 8  (οχτώ  άτοµα) 

εκπαιδευτικού προσωπικού συγκεκριµένα : µια (1)θέση  Παιδαγωγών ∆ηµοτικής 

Εκπαίδευσης (∆άσκαλοι) , µία (1) θέση Παιδαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης 

(Νηπιαγωγοί), µία (1) θέση Καθηγητή Φυσικής Αγωγής, µία  (1) θέση  Καθηγητή 
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Ξένων Γλωσσών, µια  (1) θέση  Εικαστικού  και µία  (1) Μουσικού  µια  (1) 

χοροδιδασκάλου  και µια (1) φιλολόγου . Και δύο άτοµα(2) ως προσωπικό 

καθαριότητας. Σύνολο δέκα (10 Ατόµων). 

Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν κάποιες από τις παραπάνω θέσεις, οι 

αντίστοιχες ειδικότητες που δεν καλύφθηκαν θα καλυφθούν από παιδαγωγούς 

για χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης έως  31-8-2021 µε 

δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράµµατος. 

 

Παιδαγωγοί ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης (∆άσκαλοι) και 

Παιδαγωγοί Προσχολικής Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγοί) 

 

Με αντικείµενο την καλλιέργεια της κοινωνικό-συναισθηµατικής και γλωσσικής 

ανάπτυξης των παιδιών, την προώθηση του πνεύµατος συνεργασίας και 

αλληλοκατανόησης, της δηµιουργικής σκέψης και έκφρασης και τον εµπλουτισµό των 

εµπειριών τους από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. 

 

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής 

Με αντικείµενο την αρµονική ανάπτυξη των σωµατικών, ψυχικών και πνευµατικών 

δυνατοτήτων των παιδιών µέσα από  αθλητικές και κινητικές δραστηριότητες, καθώς 

και την καλλιέργεια του οµαδικού πνεύµατος και  της συνεργατικότητας, ώστε να 

ενταχθούν αρµονικά και  ωφέλιµα  στο  κοινωνικό  σύνολο  ανεξάρτητα  από  το  

φύλο  και  την καταγωγή   τους. 

 

Καθηγητής Ξένων Γλωσσών 

Με αντικείµενο την εξοικείωση των παιδιών µε την  ξένη  γλώσσα  και  τον πολιτισµό,  

µέσα  από βιωµατικές µεθόδους εκµάθησης, (τραγούδι, χορό, παιχνίδι) και την 

απόκτηση βασικών επικοινωνιακών και γραµµατικών γνώσεων. 

 

 

Εικαστικός 
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Με αντικείµενο την γνωριµία των παιδιών µε διαφορετικά υλικά, τεχνοτροπίες, 

καλλιτέχνες και εικαστικά ρεύµατα και την ανάπτυξη της ελεύθερης έκφρασης των 

συναισθηµάτων τους µέσα από την τέχνη, ώστε να αποκτήσουν αντίληψη του χώρου, 

αυτοπεποίθηση και να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθησή τους και το κριτήριο της 

καλαισθησίας. 

Φιλόλογος 

Με αντικείµενο την γνωριµία των παιδιών   µε την πολιτιστική µας κληρονοµιά 

και την γνωριµία τους µε την τοπική µας ιστορία. 

                                               Χοροδιδάσκαλος: 

Με αντικείµενο το παιδί να γνωριστεί µε τα ουσιώδη στοιχεία του χορού 

(ρυθµός, κλπ) µεταφράζοντας τα σε κίνηση και έκφραση. Να συµβάλει στην 

κατανόηση της σηµασίας του χορού µε την βοήθεια της µουσικής.  

Μουσικός 

Με αντικείµενο τη γνωριµία των παιδιών µε τα ουσιώδη στοιχεία της µουσικής (ρυθµό, 

τονικό ύψος, ηχόχρωµα) και διάφορα µουσικά όργανα καθώς και την έκφραση µέσα από 

το τραγούδι και τα διάφορα είδη µουσικής. 

 

 

                                       ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

Παιδαγωγοί ∆ηµ. Εκπαίδευσης/Νηπιαγωγοί: 

ΠΕ ∆ΑΣΚΑΛΩΝ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ κλάδου ΠΕ ∆ασκάλων ή  Νηπιαγωγών, συµπεριλαµβανοµένων και 

των πτυχίων ή διπλωµάτων του Ανοιχτού Ελληνικού Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π.) ή ισότιµων 

σχολών της αλλοδαπής. 

 

                                               Φυσικής Αγωγής: 

ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 

Πτυχίο   Τµήµατος   Επιστήµης   Φυσικής   Αγωγής   και   Αθλητισµού   ΑΕΙ 

Πανεπιστηµιακού Τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας  της 

αλλοδαπής. 

 

 

ΑΔΑ: Ψ3ΔΘΟΡΦΑ-ΤΒ7



 

Ξένων Γλωσσών: 

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ  

Πτυχίο Αγγλικής ή Γερµανικής ή Γαλλικής ή Ιταλικής γλώσσας και Φιλολογίας 

Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή το οµώνυµο  πτυχίο  ή  ισότιµος  τίτλος  σχολών  

της  αλλοδαπής,  αντίστοιχης ειδικότητας. 

 

 

Εικαστικός: 

ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίπλωµα Καλών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή 

Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών µε κατεύθυνση Ζωγραφικής, Γλυπτικής ή 

Χαρακτικής ή Πλαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή  

δίπλωµα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών  

Επιλογής  ΑΕΙ  ή  ισότιµος  τίτλος  σχολών  της  ηµεδαπής  ή  αλλοδαπής,  

αντίστοιχης ειδικότητας. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α'  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον  οι  θέσεις  δεν  καλυφθούν  από  

υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή  

απολυτήριος   τίτλος   τουλάχιστον   δευτεροβάθµιας   ή µεταδευτεροβάθµιας  

εκπαίδευσης   της   ηµεδαπής   ή   άλλος   ισότιµος   τίτλος   της   αλλοδαπής  

ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική ∆ιδακτική εµπειρία τουλάχιστον 2 ετών  

και συµµετοχή σε επιµορφωτικά σεµινάρια σχετικά µε το αντικείµενο. 

 
 

               Μουσικής Παιδείας: 

ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίπλωµα Μουσικής ΑΕΙ, ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος 

τίτλος σχολών της αντίστοιχης ειδικότητας.     .  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος 

τουλάχιστον δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή 

άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής  και πτυχίο ή δίπλωµα ειδίκευσης ανώτερων 

θεωρητικών µουσικών σπουδών, βυζαντινής µουσικής, ή ειδίκευσης οργάνου από 
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µη πανεπιστηµιακό µµουσικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισµένο 

από το κράτος. 

 

                                                 Χοροδιδάσκαλος: 

ΧΟΡΟ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΩΝ 

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 

δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος 

ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής  ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική ∆ιδακτική 

εµπειρία τουλάχιστον 2 ετών στο µοντέρνο χορό. 

 

 

                                                   ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ  

Πτυχίο Πανεπιστηµίου κλάδου ΠΕ Φιλολόγων της ηµεδαπής,  

συµπεριλαµβανοµένων και των πτυχίων ή διπλωµάτων του Ανοιχτού 

Ελληνικού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ή ισότιµων σχολών της αλλοδαπής.  

 

Προσωπικό καθαριότητας-βοηθητικό προσωπικό 

Απολυτήριος τίτλος ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ( Απολυτήριο Γυµνασίου-ή 

απολυτήριο ∆ηµοτικού για τους αποφοιτήσαντες  µέχρι το 1980). 

 
 
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος 
τίτλος Τριταξίου Γυµνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 
απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου), ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του ν.δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της 
ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής. 
 

                       

 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ 

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕ ΚΑΙ ΤΕ 
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Α.ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

Α.ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

Τίτλος σπουδών που απαιτείται σύµφωνα µε 

την προκήρυξη 

Οι µονάδες του βαθµού τίτλου 

υπολογιζόµενες σε δεκάβαθµη κλίµακα επί 

τον αριθµό πενήντα (50)  

           Β. ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ                        ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

Μέχρι 60 µήνες ειδικής προϋπηρεσίας σε 

αντίστοιχες δοµές  ∆ηµιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών 5-12 ετών  

            1 µονάδες ανά µήνα 

 

Γ. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

Για τους δηµότες , κατοίκους   350  

 

∆. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ 

Για κάθε ανήλικο τέκνο                                                               
10 Μονάδες 

 
Ε. Μονογονεϊκή Οικογένεια 
                                                                                       

 

30 µονάδες 
 

ΣΤ.ΓΟΝΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ Η 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ 

ΑΜΕΑ, ΑΝΗΛΙΚΩΝ Η ΚΑΙ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ  

  (προστατευόµενα τέκνα σύµφωνα 

µε τον ορισµό του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος  ).                

 

 
 

 

 

20 ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    ΥΕ 

 

 

            Α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

Τίτλος σπουδών ΥΕ που απαιτείται σύµφωνα 

µε την προκήρυξη 

Οι µονάδες του βαθµού τίτλου 

υπολογιζόµενες σε δεκάβαθµη κλίµακα µε 
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δύο δεκαδικά ψηφία, επί τον αριθµό πενήντα 

(50) 

Β. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

Για τους δηµότες , κατοίκους    350  

Γ.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ                                   Για κάθε ανήλικο τέκνο  µονάδες 10 

∆.  Μονογονεϊκή Οικογένεια                                                                                            30  µονάδες 

 

Ε.ΓΟΝΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ Η 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΜΕΑ, 

ΑΝΗΛΙΚΩΝ Η ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΜΕ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ                                                                                     

20 ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

(προστατευόµενα τέκνα σύµφωνα µε 

τον ορισµό του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος). 

 

 

                                                                              

 

 

 

20 ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

 

 

                                          ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

 

Τη διαδικασία επιλογής θα πραγµατοποιήσει  η Τριµελής Συµβουλευτική Επιτροπή που θα 

αποτελείται από µέλη του ∆Σ και την Πρόεδρο. 

Μετά το πέρας των αιτήσεων θα καταρτιστούν πίνακες κατάταξης σύµφωνα µε τις µονάδες που 

συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι στα οριζόµενα από την ανακοίνωση.  

Από τη διαδικασία επιλογής αποκλείονται µετά από αιτιολογηµένη απόφαση Προέδρου και 

κατόπιν εισήγησης της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής όσοι υποψήφιοι: 

1)  έχουν καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης για οποιοδήποτε έγκληµα ή σε φυλάκιση για 

κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, 

παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήµιση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία, για 

παράβαση των Νόµων περί προστασίας της Χώρας, του Πολιτεύµατος και της ελευθερίας 

των Πολιτών, προσβολή της Σηµαίας ή του Στρατού, νοµοθεσίας σχετικής µε τα ναρκωτικά, 

τις αρχαιότητες και της νοµοθεσίας περί τροµοκρατίας. 
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2) δεν υπέβαλλαν τα απαιτούµενα για κάθε κατηγορία  δικαιολογητικά όπως αυτά ζητούνται 

στην παρούσα προκήρυξη 

3) έχουν υποβάλει την αίτηση συµµετοχής τους εκπρόθεσµα 

4) έχουν εργασθεί στις δοµές, αλλά η σύµβασή τους έχει καταγγελθεί ή έχουν δηλώσει 

παραίτηση κατά τη διάρκεια των δύο (2) προηγούµενων διδακτικών ετών. 

 Όσοι πληρούν τα γενικά τυπικά προσόντα τίθενται στην κρίση της Τριµελούς Συµβουλευτικής 

Επιτροπής (Τριµελής Επιτροπή παραλαβής, ελέγχου  αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών και σύνταξης των τελικών πινάκων κατάταξης) η οποία και έχει την 

ευθύνη της τελικής επιλογής. Η επιλογή θα γίνει λαµβανοµένων υπόψη των τυπικών προσόντων 

της ανακοίνωσης και των πινάκων κατάταξης. 

Αν οι µονάδες συµπίπτουν, µεταξύ των ισοβαθµούντων προηγείται αυτός που έχει περισσότερες 

µονάδες στο πρώτο κριτήριο (τίτλος σπουδών) και, αν αυτές συµπίπτουν, αυτός που έχει 

περισσότερες µονάδες στο δεύτερο κριτήριο (δεύτερος τίτλος σπουδών) και ούτω καθεξής. Αν 

εξαντληθούν τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισµός της σειράς µεταξύ των 

ισοβαθµούντων, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών µε βάση το έτος 

απόκτησής του, και αν και αυτό συµπίπτει προηγείται ο µεγαλύτερος στην ηλικία µε βάση την 

ηµεροµηνία γέννησής του. Αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η µεταξύ τους σειρά 

καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών 

πινάκων. 

Οι πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν από την υπηρεσία µας στο κατάστηµα των γραφείων της 

∆ΗΚΕ∆Η∆ το αργότερο µέσα σε 10 ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων 

συµµετοχής και θα συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης. 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται η άσκηση ένστασης από τους ενδιαφεροµένους µε προθεσµία  

5 ηµερολογιακών ηµερών, η οποία θα ξεκινάει από την εποµένη της ανάρτησής τους.  

 

                     ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Η υπηρεσία µας θα συνάψει Σύµβαση Μίσθωσης Έργου για την χρονική περίοδο από 

01/09/2020 έως και 31/08/2021 µε τους επιλεγέντες υποψηφίους αµέσως µετά την εξέταση 

των ενστάσεων και την κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης. Το τελικό πληρωτέο ποσό, θα 

προκύψει από τις συνολικές ώρες απασχόλησης του εργαζόµενου στα Κ∆ΑΠ, σύµφωνα µε το 

πρόγραµµα λειτουργίας των Κ∆ΑΠ.  
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Σε περίπτωση µη επιµελούς εκτέλεσης της εργασίας, η Πρόεδρος της ∆ΗΚΕ∆Η∆ µπορεί να 

καταγγείλει τη σύµβαση, οπότε ο εργαζόµενος λαµβάνει αµοιβή για τις µέχρι τότε εκτελεσθείσες 

εργασίες,  ύστερα από σχετική βεβαίωση της αρµόδιας επιτροπής και διακόπτεται η σύµβαση. 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι  ενδιαφερόµενοι  πρέπει   να   υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 

 

 1. Αίτηση 

    2.  Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας. 

 3.  Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών. 

 4. Βεβαίωση Μονίµου Κατοικίας  

 5.  Πιστοποιητικό   οικογενειακής   κατάστασης,   πρόσφατης  

έκδοσης ή   Πιστοποιητικό  γεννήσεως για υποψηφίους που είναι 

άγαµοι. 

 6.  Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν). 

 7. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα για τη σύναψη της  

     σύµβασης έργου. 

8.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.(σε περίπτωση πρόσληψης). 

9.Βεβαίωση ΚΕΠΑ περί του ποσοστού αναπηρίας του προστατευόµενου τέκνου. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

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 µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ηµοτική 

Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου ∆οξάτου    Τ.Κ. 66032      Κύργια ∆ράµας 

 

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. 
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Η  προθεσµία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι  από 13/07  έως  και 22/07/2020 στις 

14:00 µετά µεσηµβρίας.  

 Πληροφορίες: 2521352214, κ. Μαντζουράνη Βασιλική    

 

Η  Πρόεδρος 

 

 

 

ΜΟΥΣΤΑΚΑ Ε.ΜΑΡΙΑ  
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