
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ   ΟΧ 1/2018 

Για ηην ππόζλητη πποζυπικού με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος. 

Η Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Αζκηαο θαη Βζκηαο Δθπαίδεπζεο Αλαη.Μαθεδνλίαο & Θξάθεο, ηνπ  
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ αλαθνηλώλεη όηη ζα πξνζιάβεη κε ζύκβαζε ηδησηηθνύ 
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ηέζζεξα  (4) άηομα Γ.Δ. ειδικόηηηαρ Οδηγών ζσολ. λευθοπείυν και 
ηέζζεξα  (4) άηομα Γ.Δ. ειδικόηηηαρ ςνοδών πλήποςρ απαζσόληζηρ και για διάζηημα από ηην 
ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ και όσι πέπαν ηηρ 30/6/2018 γηα ηηο αθόινπζεο ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο 
Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2190/1994,όπσο ηζρύεη: 

Κωδικός      

θζσης 

 

Τπηπεζία/έδπα 

 

ΣΟΠΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

(σολ.μοναδα) 

 

Διδικόηηηα 

Γιάπκεια  

ύμβαζηρ 
Αριθμός 

ατόμων 

 

101 
Πεξηθ.Γ/λζε Α/ζκηαο & Β/ζκηαο 

Δθπ/ζεο Αλαη.Μαθεδ.& Θξάθεο 

 
Διδ.Γημ.&Νηπ.Γπάμαρ 
(Γήμορ Γπάμαρ) 

 

ΓΔ ΟΓΗΓΩΝ                      

  Από ηελ ππνγξαθή  

  ηεο ύκβαζεο θαη όρη  

  πέξαλ ηεο 30/6/2018 

 

1 

 

102 

Πεξηθ.Γ/λζε Α/ζκηαο & Β/ζκηαο 

Δθπ/ζεο Αλαη.Μαθεδ.& Θξάθεο 

 
Δ.Δ.Δ.ΔΚ.Γπάμαρ 
(Γήμορ Γπάμαρ) 

 

ΓΔ ΟΓΗΓΩΝ                      

  Από ηελ ππνγξαθή  

  ηεο ύκβαζεο θαη όρη  

  πέξαλ ηεο 30/6/2018 

 

1 

103 
Πεξηθ.Γ/λζε Α/ζκηαο & Β/ζκηαο 

Δθπ/ζεο Αλαη.Μαθεδ.& Θξάθεο 

 
Διδ.Γημ.&Νηπ.Κομοηηνήρ 
(Γήμορ Κομοηηνήρ) 

 

ΓΔ ΟΓΗΓΩΝ                      

Από ηελ ππνγξαθή  

  ηεο ύκβαζεο θαη όρη  

  πέξαλ ηεο 30/6/2018 

 

1 

104 
Πεξηθ.Γ/λζε Α/ζκηαο & Β/ζκηαο 

Δθπ/ζεο Αλαη.Μαθεδ.& Θξάθεο 

 
Δ.Δ.Δ.ΔΚ. Κομοηηνήρ 
(Γήμορ Κομοηηνήρ) 

 

ΓΔ ΟΓΗΓΩΝ                      

Από ηελ ππνγξαθή  

  ηεο ύκβαζεο θαη όρη  

  πέξαλ ηεο 30/6/2018 

 

1 

105 
Πεξηθ.Γ/λζε Α/ζκηαο & Β/ζκηαο 

Δθπ/ζεο Αλαη.Μαθεδ.& Θξάθεο 

 
Διδ.Γημ.&Νηπ.Γπάμαρ 
(Γήμορ Γπάμαρ) 

  

ΓΔ ΤΝΟΓΩΝ 

 Από ηελ ππνγξαθή  

  ηεο ύκβαζεο θαη όρη  

  πέξαλ ηεο 30/6/2018 

 

1 

106 
Πεξηθ.Γ/λζε Α/ζκηαο & Β/ζκηαο 

Δθπ/ζεο Αλαη.Μαθεδ.& Θξάθεο 

 
Δ.Δ.Δ.ΔΚ.Γπάμαρ 
(Γήμορ Γπάμαρ) 

 

ΓΔ ΤΝΟΓΩΝ 
 Από ηελ ππνγξαθή  

  ηεο ύκβαζεο θαη όρη  

  πέξαλ ηεο 30/6/2018 

 

1 

107 
Πεξηθ.Γ/λζε Α/ζκηαο & Β/ζκηαο 

Δθπ/ζεο Αλαη.Μαθεδ.& Θξάθεο 

 
Διδ.Γημ.&Νηπ.Κομοηηνήρ 
(Γήμορ Κομοηηνήρ) 

 

ΓΔ ΤΝΟΓΩΝ 
 Από ηελ ππνγξαθή  

  ηεο ύκβαζεο θαη όρη  

  πέξαλ ηεο 30/6/2018 

 

1 

108 
Πεξηθ.Γ/λζε Α/ζκηαο & Β/ζκηαο 

Δθπ/ζεο Αλαη.Μαθεδ.& Θξάθεο 

 
Δ.Δ.Δ.ΔΚ. Κομοηηνήρ 
(Γήμορ Κομοηηνήρ) 

 

ΓΔ ΤΝΟΓΩΝ 
 Από ηελ ππνγξαθή  

  ηεο ύκβαζεο θαη όρη  

  πέξαλ ηεο 30/6/2018 

 

1 

Ηλικία : Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο θαη 65 εηώλ. 

Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.6 είηε 
ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή καδί κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, είηε απηνπξνζώπσο είηε κε 
άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο 
ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, ζηελ παξαθάησ δηεύζπλζε: Πεπιθεπειακή Γιεύθςνζη Αθμιαρ και Βθμιαρ 
Δκπαίδεςζηρ Αναη.Μακεδονίαρ & Θπάκηρ, Σέπμα ιζμανόγλος Σ.Κ. 69100 – Κομοηηνή εληόο 
πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ, πνπ αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΠΑΙΓΔΙΑ, 

ΔΡΔΤΝΑ  ΚΑΙ  ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

----- 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΘΜΙΑ & ΒΘΜΙΑ  

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ&ΘΡΑΚΗ 

--- 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΣΜΗΜΑ Α΄ 

                                         -----  

 Tασ. Γ/νζη:   Σέπμα ιζμανόγλος 

Σ.Κ. – Πόλη:   69133 – Κομοηηνή 

E-mail:            pdeamthr@sch.gr  

Πληποθοπίερ: Φπάγκορ ηαύπορ 

                        Μπαπακάκη Υπςζούλα 

Σηλέθυνο: 2531083511 2531083512 

Φαξ:                2531083555 

            
   

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

 
 
 
 
 
 
 

 
       Κομοτηνή,  23/01/2018 
       Αρ.Πρωτ.   Φ.16.1/608 
       Βαθμός Προτερ. 
  
 
 

mailto:pdeamthr@sch.gr
ΑΔΑ: Ω60Κ4653ΠΣ-Μ1Ρ



 

παξνύζαο ζηνλ εκεξήζην ηύπν, ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ησλ λνκώλ Γξάκαο θαη Ρνδόπεο ή ηεο αλάξηεζήο 
ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο παξαπάλσ  Τπεξεζίαο θαη ζην θαηάζηεκα ηεο Γ/λζεο Α/ζκηαο & Β/ζκηαο Δθπ/ζεο 
ηεο Πεξηθεξ. Δλόηεηαο Γξάκαο  θαη ηεο Γ/λζεο Α/ζκηαο & Β/ζκηαο Δθπ/ζεο ηεο Πεξηθεξ. Δλόηεηαο Ρνδόπεο  
θαζώο θαη ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηελ  Γεκνηηθώλ θαηαζηεκάησλ ησλ Γήκσλ Γξάκαο θαη Κνκνηελήο,  
εθόζνλ ε αλάξηεζή ηεο είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο.  

 
Σα εηδηθά ηππηθά πξνζόληα (ηίηινη ζπνπδώλ θ.ι.π), ηα θξηηήξηα θαηάηαμεο, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα 
ππνβάινπλ νη ελδηαθεξόκελνη, θαζώο θαη νπνηεζδήπνηε πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλαθέξνληαη 
ιεπηνκεξώο ζηελ κε απ.ππυη.Φ.16.1/9595/28-11-2017 Ανακοίνυζη ΟΥ 1/2018 (ΑΓΑ:ΩΝ0Ι4653Π-
3ΡΩ) πνπ βξίζθεηαη: α) αλεξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Αζκηαο θαη Βζκηαο 
Δθπ/ζεο Αναη. Μακεδονίαρ & Θπάκηρ: http://www.pdeamth.gr → Απσική → Σελεςηαίερ Ανακοινώζειρ 
→ Σπίηη 23 Ιανοςαπίος 2018, ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα 
αθνινπζώληαο από ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Πολίηερ  Ένηςπα – Γιαδικαζίερ  Γιαγυνιζμών 
Φοπέυν  Οπ. Υπόνος ΟΥ γ) ζηα θαηά ηόπνπο Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ 
ειεθηξνληθή ηνπο δηεύζπλζε (www.kep.gov.gr), απ' όπνπ κέζσ ηεο δηαδξνκήο: ύνδεζμοι  Ανεξάπηηηερ 
και άλλερ απσέρ  ΑΔΠ ζα νδεγεζνύλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη από εθεί 
ζα έρνπλ πξόζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Πολίηερ  Ένηςπα – Γιαδικαζίερ  
Γιαγυνιζμών Φοπέυν  Οπ. Υπόνος ΟΥ.  
Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο επίζεο κπνξνύλ λα δεηνύλ νη ελδηαθεξόκελνη ζην ηειέθσλν: 2531083511-
2531083512 (ππόςε θ.θ. Μπαξαθάθε Υξπζνύιαο θαη Φξάγθνπ ηαύξνπ) 
Αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο ελ ιόγσ αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΩΝ 
ΤΜΒΑΔΩΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ» κε ζήκαλζε έθδνζεο «30-03-2017», πνπ πεξηιακβάλεη 
επηζεκάλζεηο γηα ηα πξνζόληα, ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ θαηάηαμε. 
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζηα Παξαξηήκαηα απηά θαη κέζσ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ 
ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο ίδηαο δηαδξνκήο πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ αλαδήηεζε 
ηνπ εληύπνπ ηεο αίηεζεο δειαδή : Κενηπική ζελίδα Πολίηερ  Ένηςπα – Γιαδικαζίερ  
Γιαγυνιζμών θοπέυν  Οπ. Υπόνος ΟΥ. 

 
                                                                                                                   
                                                                                                           

                                                                                                    Ο Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο Δθπ/ζεο  

                                                                                           Αλαη. Μαθεδνλίαο & Θξάθεο 

                                                                                       
 

 
                                                                                     Παλαγηώηεο Κεξακάξεο 

 

http://www.asep.gr/
ΑΔΑ: Ω60Κ4653ΠΣ-Μ1Ρ
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