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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Κοµοτηνή  31-08- 2017 
   NOMOΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ                                                    Αριθµ. Πρωτ. 3212 
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                     
 ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α) 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  ΣΟΧ 3/2017 

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

Ανακοινώνει 
 

      Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός  (1) ατόµου 
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του «Κέντρου Μέριµνας και Αλληλεγγύης 
∆ήµου Κοµοτηνής», που εδρεύει στην Κοµοτηνή 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. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

103 

Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο 
Μέριµνας και 
Αλληλεγγύης 

∆ήµου Κοµοτηνής» 
(ΚΕ.ΜΕ.Α) 

(Για τουςΠαιδικούς 
Σταθµούς) 

 
Κοµοτηνή 

 
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Από την 
υπογραφή 

της 
σύµβασης 

και έως 
31-7-2018 

1 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

103 

 
Πτυχίο ή δίπλωµα 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 Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής 
Αγωγής µε κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης 
ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών 
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

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

  

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ: Για την θέση µε κωδικό 103 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από 
το σύνολο των µονάδων που συγκεντρώνουν, οι µόνιµοι κάτοικοι όλων των ∆ήµων του Νοµού 
Ροδόπης. 
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    ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών 
ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν όλα τα απαιτούµενα από την 
παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου 
Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης «30-03-2017» δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του 
ανωτέρω Παραρτήµατος, εκτός από την Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 που αναφέρεται στο 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του Παραρτήµατος 
αυτού. 
 

 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας 
Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης «30-03-2017».. 

 
Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 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 69133, απευθύνοντάς την στο ∆ιοικητικό τµήµα υπόψη κας Μαρίας Μερέτη  , (τηλ. 
επικοινωνίας: 25310/23175). 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. 

 Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (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. 
     Ανάρτηση ολόκληρης της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3/2017  θα γίνει στα γραφεία του «Κέντρου 
Μέριµνας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Κοµοτηνής», στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κοµοτηνής( 
www.komotini.gr) και στην ιστοσελίδα του Ν.Π.( www.kemeak.gr).   
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ 


