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   Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.«Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πρόνοιας & Αλληλεγγύης  Δήμου Ωραιοκάστρου» 
 

Ανακοινώνει 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων 
(4) ατόμων για τις εξής,  κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και 
την αντίστοιχη χρονική περίοδο. 
 

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθ.Ατόμων 

 Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού Πρόνοιας & 
Αλληλεγγύης 
 Ωραιόκαστρο 

              

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Από την υπογραφή της σύμβασης εως 
31-8-2013 

Με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση 
συνέχισης του προγράμματος 

4 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 

Ειδικότητα 
Τίτλος σπουδών  

 

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 

(Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής 
στην Προσχολική  ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών 
της εκπαίδευσης στην   προσχολική ηλικία ή Επιστημών της εκπαίδευσης              και της 
αγωγής  στην προσχολική ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της προσχολικής 
αγωγής και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού  ή Παιδαγωγικού προσχολικής εκπαίδευσης  ή 
ειδικής αγωγής με κατευθύνσεις: α)Νηπιαγωγοί  είτε β)Παιδαγωγού προσχολικής εκπαίδευσης 
Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου ΕΑΠ ΑΕΙ ή 
προγραμμάτων σπουδών επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
 

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

 
     ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρεσίας μας,«Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου» κτίριο «Παύλος Μελάς» 
Μακεδονικού Αγώνα & Καραϊσκάκη γωνία – Ωραιόκαστρο – Τ.Κ 57013, απευθύνοντάς την στο 
Διοικητικό Τμήμα υπόψιν κας Τριγκούδη Μαρίας και Βοσινάκη Βασιλικής Τηλ .2310695653 εντός  
προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της 
παρούσας ήτοι από 13/10/2012 έως και 22/10/2012. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης:  
α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση·  
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ www.asep.gr καθώς και του Δήμου μας www. oraiokastro.gr   
 

                                                                                                               
O Πρόεδρος  

 
Τερζής  Χρήστος 

                                                                               

 

http://www.paulosmelas.gr)-/

