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                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΥΚΤΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Κοµοτηνή  08-10 - 2015 
   NOMOΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ                                                    Αριθµ. Πρωτ. 3401 
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  ΣΟΧ 1/2015 

 
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 τον εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα 
και διάρκεια σύµβασης, µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα 

υπηρεσίας Ειδικότητα ∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

101 

Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο 
Μέριµνας και 
Αλληλεγγύης 
∆ήµου Κοµοτηνής» 
Για Α΄ΚΑΠΗ 

Κοµοτηνή 
 

ΤΕ 
Φυσικοθεραπευτών- 

-τριών 
8 µήνες 1 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ  ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα 
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή 
δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή 
ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το 
οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή (ΤΕ) ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις 
νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος και εκδίδεται από την Αρµόδια 
διοικητική Αρχή. 
γ) Ταυτότητα µέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών (Π.Σ.Φ), η οποία 
να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Φ για όσους εγγράφονται για πρώτη 
φορά, η οποία να είναι σε ισχύ µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόµενου έτους από την 
έκδοσή της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του ν. 3599/2007 ή Βεβαίωση 
ανανέωσης εγγραφής στον Π.Σ.Φ. του τρέχοντος έτους 

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 
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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, 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 1/2015, η οποία θα 
είναι αναρτηµένη στα γραφεία του «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Κοµοτηνής» και στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Κοµοτηνής( www.komotini.gr). Αναπόσπαστο τµήµα της εν λόγω ανακοίνωσης 
αποτελεί και το “Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)” µε 
σήµανση έκδοσης «23-01-2015». 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ 


