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                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΥΚΤΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Κοµοτηνή   09-09- 2014 
   NOMOΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ                                                    Αριθµ. Πρωτ. 3245 
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ANAKOINΩΣΗΣ  ΣΟΧ 3/ 2014 

 
Το Ν.Π.∆.∆. ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) 
ατόµων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» του ΝΠ∆∆ 
«Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Κοµοτηνής»,  που εδρεύει στην Κοµοτηνή, και 
συγκεκριµένα τους εξής: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα 

υπηρεσίας Ειδικότητα ∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

102 

ΝΠ∆∆ 
«Κέντρο Μέριµνας και 
Αλληλεγγύης  ∆ήµου 

Κοµοτηνής» 
Για την στελέχωση των 
δοµών των Παιδικών 
Σταθµών & του 

Βρεφονηπιακού Σταθµού 
  
 
 

Κοµοτηνή ΠΕ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ 
ΑΓΩΓΗ 

Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης  

 έως 
 31-8-2015,  
µε δυνατότητα 
ανανέωσης ή 
παράτασης σε 
περίπτωση 
συνέχισης του 
προγράµµατος. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ   

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

102 

α) ∆ιδακτορικό δίπλωµα στην ΕΑΕ, µε βασικές σπουδές σε παιδαγωγικά τµήµατα ειδικής 
προσχολικής αγωγής ή παιδαγωγικά τµήµατα ειδικής αγωγής µε κατεύθυνση Νηπιαγωγών των 
Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή µε αναγνωρισµένο ως αντίστοιχο και ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής 
ή 
β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή στη σχολική ψυχολογία, µε βασικές σπουδές στα 
παιδαγωγικά τµήµατα ειδικής προσχολικής αγωγής ή παιδαγωγικά τµήµατα ειδικής αγωγής µε 
κατεύθυνση Νηπιαγωγών των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή µε αναγνωρισµένο ως αντίστοιχο και 
ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής ή 
γ) Πτυχίο διετούς µετεκπαιδεύσεως στην ΕΑΕ των ∆ιδασκαλείων της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο ως 
αντίστοιχο και ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής, µε βασικές σπουδές στα παιδαγωγικά τµήµατα ειδικής 
προσχολικής αγωγής ή παιδαγωγικά τµήµατα ειδικής αγωγής µε κατεύθυνση Νηπιαγωγών της 
ηµεδαπής ή µε αναγνωρισµένο ως αντίστοιχο και ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής ή 
δ) Πτυχίο παιδαγωγικών τµηµάτων των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή µε αναγνωρισµένο ως 
αντίστοιχο και ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής µε αντικείµενο την ειδική προσχολική αγωγή ή 
παιδαγωγικά τµήµατα ειδικής αγωγής µε κατεύθυνση Νηπιαγωγών παράλληλα µε πιστοποιητικό 
παρακολούθησης ετήσιων σεµιναρίων κατάρτισης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήµια ή από 
αναγνωρισµένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, αποδεδειγµένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών. Σεµινάρια ετήσιας 
διάρκειας στην ΕΑΕ, που έχουν υλοποιηθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, από 
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Πανεπιστήµια ή από αναγνωρισµένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αναγνωρίζονται για την ένταξη στον εισαγωγικό βαθµό, ως 
ισότιµα µε τα ανωτέρω σεµινάρια των τετρακοσίων (400) ωρών ή 
ε) Πτυχίο παιδαγωγικών τµηµάτων των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή µε αναγνωρισµένο ως 
αντίστοιχο και ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής µε αντικείµενο την ειδική προσχολική αγωγή ή 
παιδαγωγικά τµήµατα ειδικής αγωγής µε κατεύθυνση Νηπιαγωγών. 
 

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

    Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την 
υποβάλουν, 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: «Κέντρο Μέριµνας και 
Αλληλεγγύης ∆ήµου Κοµοτηνής» - Ταχ. ∆/νση Γρ. Μαρασλή 1 1ος όροφος- Κοµοτηνή ΤΚ 69100, 
απευθύνοντάς την στο ∆ιοικητικό τµήµα, υπόψιν κας Μερέτη Μαρίας  (τηλ. επικοινωνίας: 25310/23175), 
εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα 
της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της 
υπηρεσίας µας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 
µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. 

 
    Πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτοµερώς στην  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2014, η οποία θα είναι 
αναρτηµένη στα γραφεία του «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Κοµοτηνής» και στην ιστοσελίδα 
του ∆ήµου Κοµοτηνής( www.komotini.gr). 
 
 

  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ  
 
 
 

       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 

      
   


