
  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2021 

 
για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 

δύο (2) μήνες. 
 

Ο Πρόεδρος του  «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών 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 
Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
2. Τις διατάξεις  των άρθρων 37 έως και 42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος 
προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) 
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.  
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 81/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας τεσσάρων (4) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Βοηθών 
Βρεφονηπιοκόμων, 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. Την υπ’ αριθ. 2827/27-09-2021 βεβαίωση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ «Κέντρο Μέριμνας 
και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων. 
7. Την υπ΄αριθ. πρωτ. 3145/19-10-2021 βεβαίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 
«Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής (ΚΕ.ΜΕ.Α.), περί διασφάλισης των προσωπικών 
δεδομένων των υποψηφίων κατά την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων. 
8. 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.Δ.Δ. «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» και συγκεκριμένα για την εύρυθμη 

  
 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

      ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

                 

                      

                           Κομοτηνή  20-10-2021 
                           Αριθμ. Πρωτ.  3152 
 

Ταχ. Δ/νση: ΓΡ. ΜΑΡΑΣΛΗ 1 
Ταχ. Κωδ.:69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
Πληροφορίες: Μ. Μερέτη 
Τηλ.:2531-023175 
Email.: pvsdkom@otenet.gr 

 



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: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

102 
«Κέντρο Μέριμνας 
και Αλληλεγγύης 

Δήμου Κομοτηνής» 

Κομοτηνή 
 

ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων  Δύο (2) μηνών 4 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

102 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή 
Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων ή  
Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας 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 ΟΑΕΔ 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. Θέσης 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 

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

  
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 ΟΑΕΔ                



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 ) και 
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας, οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, και τα εγκλήματα σχετικά με την 
οικογένεια των άρθρων 360 και 360 Α του Ποινικού Κώδικα, εγκλήματα του ν.3500/2006 για την 
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, εμπορία ανθρώπων, εμπορία ναρκωτικών και ότι δεν εκκρεμεί 
εις βάρος τους ποινική δίωξη και ότι δεν βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
για τα ίδια αδικήματα η οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη.   

 

Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 
και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  kemeakomotinis@gmail.com είτε ταχυδρομικά 
με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής», Γρ. Μαρασλή 1, 1ος όροφος, ΤΚ 
69133, ΚΟΜΟΤΗΝΗ,  απευθύνοντάς την στο Διοικητικό τμήμα, υπόψη κ. Μαρίας Μερέτη (τηλ. 
επικοινωνίας: 25310 23175. 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και 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 αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται 
υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. 

 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 
2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο 
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η 
συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα 
συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη 
συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την 
ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο 
απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να 
προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να 
επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι 
διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής 
αίτησης προς το Φορέα. 

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της είναι 
αποκλειστικά του υποψηφίου.  

mailto:kemeakomotinis@gmail.com


 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην 
ακόλουθη διεύθυνση, Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» {Δ/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 δέκα 
(10) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης στη Διαύγεια, στο χώρο ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» (ΓΡ. Μαρασλή 1) , στον Πίνακα Ανακοινώσεων 
του Δημαρχιακού καταστήματος (Πλ. Βιζυηνού 1), καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής  
(www.komotini.gr) και στην ιστοσελίδα του Νομικού Προσώπου (www.kemeak.gr), δηλ. από 21.10.2021 
έως και την 30-10-2021 
 
 

Δ. 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.  

      
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

http://www.komotini.gr/
http://www.kemeak.gr/

