
  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2020 
 

για την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
διάρκειας έως δύο (2) µήνες. 

 
Ο Πρόεδρος του  «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Κοµοτηνής»  
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 
υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007) περί προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες 
ανάγκες ΟΤΑ όπως αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4325/205 
«Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις 
διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2738/99 ( Φ.Ε.Κ 180Α /09.09.1999), σύµφωνα µε τις οποίες 
υπάγεται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 το προσωπικό που προσλαµβάνεται για την αντιµετώπιση 
κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της 
οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα µηνών.  
3.  Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ.ιε του Ν. 3812/2009 «Αναµόρφωση συστήµατος 
προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α/234/28-12-2009) σύµφωνα µε τις 
οποίες εξακολουθούν και εξαιρούνται από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 οι συµβάσεις δίµηνης 
διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες.  
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν. 4071 /2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση – Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50ΕΚ» σύµφωνα µε 
τις οποίες εξαιρείται από την προηγούµενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη 
προσωπικού για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών µε σύµβαση 
εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο µήνες µέσα σε συνολικό 
διάστηµα δώδεκα µηνών.  
5. Την µε αριθµό 30/2020 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σχετικά µε την πρόσληψη 
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας τεσσάρων (4) ατόµων ως 
εξής: τρείς (3) ειδικότητας ∆Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων και µίας (1) ειδικότητας ΤΕ  
Νοσηλευτή/τρια, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας έως (2) µήνες, 
µε σκοπό την κάλυψη του έργου απασχόλησης των παιδιών που φιλοξενούνται στους Παιδικούς 
Σταθµούς.  
6. Τις άµεσες και κατεπείγουσες ανάγκες για την εύρυθµη λειτουργία των Παιδικών Σταθµών 
 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας  δύο 
(2) µηνών συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την αντιµετώπιση των κατεπειγουσών 
εποχικών αναγκών του Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Κοµοτηνής» και 
συγκεκριµένα για την εύρυθµη λειτουργία των Παιδικων Σταθµών, ανά υπηρεσία, έδρα, 
ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα 

απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) µε τις εξής ειδικότητες: 

 

  
 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

      

                 

                     ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

                           Κοµοτηνή  26-02-2020 
                           Αριθµ. Πρωτ. 692  
 

Ταχ. ∆/νση: ΓΡ. ΜΑΡΑΣΛΗ 1 
Ταχ. Κωδ.:69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
Πληροφορίες: Μ. Μερέτη 
Τηλ.:2531-023175 
FAX:2531-081983 

 

ΑΔΑ: 60ΡΥΟΛΥΓ-ΖΤΥ



ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

101 
«Κέντρο Μέριµνας 
και Αλληλεγγύης 

∆ήµου Κοµοτηνής» 

Κοµοτηνή 
 

ΤΕ Νοσηλευτών  ∆ύο (2) µηνών 1 

102 
«Κέντρο Μέριµνας 
και Αλληλεγγύης 

∆ήµου Κοµοτηνής» 

Κοµοτηνή 
 

∆Ε Βοηθών Βρεφοκόµων ∆ύο (2) µηνών 3 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Νοσηλευτικής 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 Νοσηλευτικής (ΤΕ) ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος Νοσηλευτή-Νοσηλεύτριας (ΤΕ) και 
γ) Ταυτότητα µέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι σε ισχύ ή 
Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή 
Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη 
φορά, η οποία είναι σε ισχύ µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόµενου έτους από την έκδοσή της, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004. 

102 

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων-Παιδοκόµων ή 
Βοηθών Βρεφοκόµων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων ή Βοηθών βρεφοκόµων παιδοκόµων ή  
Προσχολικής Αγωγής ∆ραστηριοτήτων ∆ηµιουργίας και Έκφρασης ή Επιµελητών Πρόνοιας  ή 
Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ηµερήσιας Φροντίδας Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες 
ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκοµίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόµων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή 
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: ΙΕΚ ή  Επαγγελµατικού Λυκείου ή  Τεχνικού 
Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  
Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Επαγγελµατικής Σχολής 
ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ 
του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

 

***Οι επιλεγέντες/είσες ως προσληπτέοι/έες στις ειδικότητες µε κωδ. θέσεων 101 και 102 

οφείλουν να προσκοµίσουν κατά την πρόσληψη στο Φορέα Πιστοποιητικό υγείας σύµφωνα 

µε την υπ’ αριθµ. Υ1α/Γ.Π.οικ. 76785 (ΦΕΚ 3758/τ. Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση. Σε 

περίπτωση µη προσκόµισης του ανωτέρω Πιστοποιητικού η σχετική απόφαση πρόσληψης 

ανακαλείται και οι επιλεγέντες/είσες ή προσληφθέντες/είσες υποψήφιοι/ες αντικαθίστανται µε 

άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά 

σειρά εγγραφής τους σε αυτόν, που διαθέτουν το ανωτέρω Πιστοποιητικό υγείας. 

 
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 
3.Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική 
συµπαράσταση) µε την επιφύλαξη της επόµενης εξαίρεσης 
 
 

ΑΔΑ: 60ΡΥΟΛΥΓ-ΖΤΥ



                                              Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

  
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς  τα εξής 
δικαιολογητικά: 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας 
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της 
αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση αυτού.  
3.  Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕ∆                
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης προκειµένου για υποψηφίους που 
έχουν ανήλικα τέκνα. 
5. Τα κατά περίπτωση (π.χ. µισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελµατίες, απασχολούµενοι στο δηµόσιο 
κ.λπ.) δικαιολογητικά απόδειξης εµπειρίας (π.χ. άδεια άσκησης επαγγέλµατος, βεβαίωση 
ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση εµπειρίας κ.λπ.)  
6. Σε περίπτωση αναπηρίας υποψηφίου, Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή Πιστοποιητικό Ανώτατης 
Υγειονοµικής Επιτροπής, σε ισχύ, µε το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό 
αναπηρίας 
7.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι α) πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που 
προβλέπονται την παρ.2 του άρθρου 169 του Ν.3584/07  και β) να δηλώνουν αν το αµέσως 
προηγούµενο δωδεκάµηνο που συµπληρώνεται µε αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την 
οποία πρόκειται  να προσληφθούν και προς τα πίσω δεν έχουν απασχοληθεί σε δηµόσια υπηρεσία 
ή νοµικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 µε την ιδιότητα του εποχιακού 
υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν 
απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική 
διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη ). 
8. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελµατικές 
ταυτότητες που προβλέπονται από την ανακοίνωση (µόνο για τους ΤΕ Νοσηλευτριών/τών). 

 

Γ. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
       Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας µας 
στην ακόλουθη διεύθυνση, Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Κοµοτηνής» 
{∆/νση: Γρηγ. Μαρασλή 1 (Πολυλειτουργικό), Τ.Κ. 69133, τηλ: 25310-23175}, αρµόδια για την 
παραλαβή είναι η κ. Μαρία Μερέτη κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
 
    Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε 
προθεσµία επτά (07) ηµερών από την επόµενη της ανάρτησης στη ∆ιαύγεια, στο χώρο 
ανακοινώσεων του Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Κοµοτηνής» (ΓΡ. 
Μαρασλή 1) , στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ηµαρχιακού καταστήµατος (Πλ. Βιζυηνού 1), 
καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κοµοτηνής  (www.komotini.gr) και στην ιστοσελίδα 

του Νοµικού Προσώπου (www.kemeak.gr), δηλ. από 27.02.2020 έως και την 04-03-2020 

 
 

∆. ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
 

Η υπηρεσία προσλαµβάνει το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου αµέσως µετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Προσληφθέντες οι 
οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύµβασής τους, αντικαθίστανται µε άλλους από τους 
εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους 
σε αυτόν. 
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαµβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων 
υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόµενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι 
συµπληρώσεως της εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνο. 
 

   
   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του ∆.Σ.  

      
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: 60ΡΥΟΛΥΓ-ΖΤΥ
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