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                                                   Κοµοτηνή  21-11-2016 

Αριθµ. Πρωτ.: 31799 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ     

∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ:   Πλατ. Γ. Βιζυηνού 1 
  69133 Κοµοτηνή      
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Αικ. Βαργεµετζίδου 
 ∆ηµ. Καρακώτσιος                  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:   2531352470 & 2531352443                              
FAX:  2531352486  

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ  2/2016 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία ∆οµών και Υπηρεσιών της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προς Όφελος των Γυναικών και για την 

Καταπολέµηση της Βίας – Ξενώνας Φιλοξενίας ∆ήµου Κοµοτηνής» 
 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 

επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α’/3-3-1994), όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010), όπως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων 

Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 

∆ικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α’/14-3-2012). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσµία για τη σύναψη συµβάσεων 

εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/31-10-2014) και τις διατάξεις 

του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α'/7-7-2016). 

5. Τις διατάξεις του Ν.4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή 

αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) 

Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό ∆ίκαιο, 
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τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/ 

23.12.2014). 

6. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 743/22-02-2016 Πρόσκληση (Κωδικός: ΑΜΘ18) της Ειδικής 

Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για την 

υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», 

του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ», ο 

οποίος συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ, µε τίτλο «Λειτουργία δοµών και υπηρεσιών 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της 

βίας – Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας». 

7. Την υπ’ αριθµ. 1644/19-4-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης περί Ένταξης της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ – ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» µε 

Κωδικό ΟΠΣ 5000571 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 

2014-2020». 

8. Την υπ’ αριθµ. 14988/31-5-2016 (σε ορθή επανάληψη, µε Α∆Α: 63ΠΤΩΛΟ-ΥΑ0) 

απόφαση ∆ηµάρχου Κοµοτηνής περί υλοποίησης του σχετικού υποέργου της 

ανωτέρω Πράξης  µε ίδια µέσα. 

9. Την υπ΄ αριθµ. 164/27-4-2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Κοµοτηνής περί του προγραµµατισµού προσλήψεων προσωπικού µε συµβάσεις 

Ι.∆.Ο.Χ. στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης. 

10. Το υπ΄ αριθµ. πρωτ. οικ. 7978/25-5-2016 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Μακεδονίας - Θράκης µε θέµα: «Εισηγητική έκθεση για την πρόσληψη προσωπικού 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο ∆ήµο Κοµοτηνής (στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών 

Προγραµµάτων)», προς το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. 

11. Την υπ' αριθµ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ/131/18878/4-8-2016 Εγκριτική Απόφαση της  

Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισµών και 

προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα, ΦΕΚ 280 Α΄), όπως  ισχύει. 

12. Τo υπ΄ αριθµ. 20905/17-8-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 

Ανασυγκρότησης µε θέµα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε ΟΤΑ, για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών 

Προγραµµάτων», προς το ∆ήµο Κοµοτηνής. 

13. Την υπ’ αριθµ. 339/11-10-2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Κοµοτηνής, µε την οποία διορθώθηκε – συµπληρώθηκε η υπ’ αριθµ. 164/27-4-2016 

προγενέστερη απόφαση του ιδίου οργάνου. 

14. Την υπ’ αριθµ. 28610/18-10-2016 βεβαίωση της Προϊσταµένης του Τµήµατος 

Λογιστηρίου – Προϋπολογισµού, Οικονοµικής Πληροφόρησης και Αποθηκών του 

∆ήµου περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας του υπό 

πρόσληψη προσωπικού της εν λόγω ανακοίνωσης. 

 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την υλοποίηση της Πράξης 
«Λειτουργία ∆οµών και Υπηρεσιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προς 
Όφελος των Γυναικών και για την Καταπολέµηση της Βίας – Ξενώνας 
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Φιλοξενίας ∆ήµου Κοµοτηνής» στο πλαίσιο ευρωπαϊκού 
προγράµµατος του ∆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 

101 ∆ήµος Κοµοτηνής Κοµοτηνή ΠΕ Ψυχολόγων 

Ένα (1) έτος από την υπογραφή 

της σύµβασης, µε δυνατότητα 

ανανέωσης έως τη λήξη του 

προγράµµατος. 

1 

102 ∆ήµος Κοµοτηνής Κοµοτηνή 
ΠΕ Ψυχολόγων  

(µε ειδίκευση στην 
Παιδοψυχολογία) 

Ένα (1) έτος από την υπογραφή 

της σύµβασης, µε δυνατότητα 

ανανέωσης έως τη λήξη του 

προγράµµατος. 

1 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 
1) Πτυχίο ή δίπλωµα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας µε ειδίκευση στην 
Ψυχολογία 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, 
2) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου, 
3) Εξειδικευµένη εµπειρία, τουλάχιστον ενός (1) έτους, σε θέµατα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
ή/και συµβουλευτικής γυναικών θυµάτων βίας. 
4) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και 
5) Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: i) επεξεργασίας κειµένων ii) υπολογιστικών φύλλων και 
iii) υπηρεσιών διαδικτύου.  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α µε τα ανωτέρω προσόντα)  
1) Πτυχίο ή δίπλωµα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας µε ειδίκευση στην 
Ψυχολογία 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, 
2) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου. 
3) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και 
4) Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: i) επεξεργασίας κειµένων ii) υπολογιστικών φύλλων και 
iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

102 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :  
1) Πτυχίο ή δίπλωµα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας µε ειδίκευση στην 
Ψυχολογία 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, 

ΑΔΑ: Ω4ΔΙΩΛΟ-Χ9Γ



Σελίδα 4 από 4 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

2) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου, 
3) Εξειδικευµένη εµπειρία, τουλάχιστον ενός (1) έτους, σε θέµατα παιδοψυχολογίας. 
4) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και 
5) Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: i) επεξεργασίας κειµένων ii) υπολογιστικών φύλλων και 
iii) υπηρεσιών διαδικτύου.  

 

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

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΟΧ.4 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: ∆ήµος Κοµοτηνής, Πλ. Βιζυηνού 1, Τ.Κ.69133,  
ΚΟΜΟΤΗΝΗ, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού, υπ’ 
όψιν κυρίου Καρακώτσιου ∆ηµητρίου (τηλ. επικοινωνίας: 2531352443).  

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 χώρο των ανακοινώσεων του 
δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Κοµοτηνής, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 
µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την 
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα  
(δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη,  τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη 
εργάσιµη ηµέρα.  

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία 
µας στην ανωτέρω διεύθυνση� β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και 
συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Πολίτες ���� Έντυπα – 
∆ιαδικασίες ���� ∆ιαγωνισµών Φορέων ���� Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση 
(www.kep.gov.gr), απ' όπου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι ���� Ανεξάρτητες και άλλες 
αρχές ���� ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και 
από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Πολίτες ���� Έντυπα – 
∆ιαδικασίες ���� ∆ιαγωνισµών Φορέων ���� Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
                                                                                        

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ 
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