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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                        Κομοτθνι  17-08-2020 
NOMO ΡΟΔΟΠΗ                                                                                   Αρικμ. Πρωτ. 2696 
ΚΕΝΣΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ                     
ΔΗΜΟΤ ΚΟΜΟΣΗΝΗ (ΚΕ.ΜΕ.Α) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  ΟΧ 3/2020 

 
Σο Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΣΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑ  ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ  ΔΗΜΟΤ ΚΟΜΟΣΗΝΗ  

Ανακοινϊνει 
 

Σθν πρόςλθψθ, με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, πζντε (5) ατόμων για τθν κάλυψθ εποχικϊν ι 
παροδικϊν αναγκϊν του «Κζντρου Μζριμνασ και Αλλθλεγγφθσ Διμου Κομοτθνισ», που εδρεφει ςτθν Κομοτθνι και 
ςυγκεκριμζνα του εξισ, ανά υπθρεςία, ζδρα, ειδικότθτα και διάρκεια ςφμβαςθσ,  ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίςτοιχα 
απαιτοφμενα (τυπικά και τυχόν πρόςκετα) προςόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΕΠΟΧΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ 
κζςθσ 

Τπθρεςία Ζδρα υπθρεςίασ Ειδικότθτα 
Διάρκεια 

ςφμβαςθσ 
Αρικμόσ 
ατόμων 

101 

Ν.Π.Δ.Δ. «Κζντρο Μζριμνασ και 
Αλλθλεγγφθσ 

Διμου Κομοτθνισ» 
(ΚΕ.ΜΕ.Α) 

(ΚΑΠΗ) 

Κομοτθνι 
 

ΣΕ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ  
8 μινεσ 

 
1 

102 

Ν.Π.Δ.Δ. «Κζντρο Μζριμνασ και 
Αλλθλεγγφθσ 

Διμου Κομοτθνισ» 
(ΚΕ.ΜΕ.Α) 

 (Παιδικοί τακμοί) 

Κομοτθνι 
 

ΔΕ  
ΒΟΗΘΩΝ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 
 

Από τθν 
υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ ζωσ  

31/7/2021 

2 

103 

Ν.Π.Δ.Δ. «Κζντρο Μζριμνασ και 
Αλλθλεγγφθσ 

Διμου Κομοτθνισ» 
(ΚΕ.ΜΕ.Α) 

(Παιδικοί τακμοί) 

Κομοτθνι 
 

ΤΕ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

Από τθν 
υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ ζωσ  

31/7/2021 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ 
κζςθσ 

Σίτλοσ ςπουδϊν  
και  

λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

101 

α) Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Φυςικοκεραπείασ ΣΕΙ  ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων 
πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ  ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα  πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΙ ι Προγραμμάτων  
πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, 
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ 
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ,  
β) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Φυςικοκεραπευτι ι βεβαίωςθ ότι πλθροί όλεσ τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ 
για τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ Φυςικοκεραπευτι,  
γ) Σαυτότθτα μζλουσ του Πανελλινιου υλλόγου Φυςιοκεραπευτϊν (Π..Φ), θ οποία να είναι ςε ιςχφ μζχρι 
το τζλοσ Φεβρουαρίου του επόμενου ζτουσ από τθν ζκδοςι τθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4 
του ν. 3599/2007  ι Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτον Π..Φ για όςουσ εγγράφονται για πρϊτθ φορά,θ οποία 
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ιςχφει μζχρι το τζλοσ του ζτουσ που εκδόκθκε   ι Βεβαίωςθ ανανζωςθσ εγγραφισ ςτον Π..Φ. του 
τρζχοντοσ ζτουσ. 

102 

Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ  Βοθκϊν Βρεφονθπιοκόμων-Παιδοκόμων ι Βοθκϊν 
Βρεφοκόμων ι Βοθκϊν Βρεφονθπιοκόμων ι Βοθκϊν βρεφοκόμων παιδοκόμων ι  Προςχολικισ Αγωγισ 
Δραςτθριοτιτων Δθμιουργίασ και Εκφραςθσ ι Επιμελθτϊν Πρόνοιασ  ι Κοινωνικϊν Φροντιςτϊν ι 
Προςχολικισ Αγωγισ Ημεριςιασ Φροντίδασ Παιδιϊν με Ειδικζσ Ανάγκεσ ι Βοθκϊν Γενικισ 
Βρεφονθπιοκομίασ ι Βοθκόσ Βρεφονθπιοκόμων ι αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ των 
παρακάτω ςχολικϊν μονάδων : ΙΕΚ ι  Επαγγελματικοφ Λυκείου ι  Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ 
Εκπαιδευτθρίου Α’ ι Β’ κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι  Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ 
Λυκείου ι Επαγγελματικισ χολισ ι Σεχνικισ Επαγγελματικισ χολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ  ι 
ςχολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι Ν. 3475/2006 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ 
τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

103 Δεν απαιτοφνται ειδικά τυπικά προςόντα (άρκρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997). 

 
Οι επιλεγζντεσ/είςεσ ωσ προςλθπτζοι/ζεσ ςτισ ειδικότθτεσ ΔΕ Βοθκϊν Βρεφονθπιοκόμων και ΤΕ Προςωπικό 

Κακαριότθτασ,  οφείλουν να προςκομίςουν κατά τθν πρόςλθψθ ςτο Φορζα Πιςτοποιθτικό υγείασ ςφμφωνα με τθν 

υπ’ αρικμ. Τ1α/Γ.Π.οικ. 76785 (ΦΕΚ 3758/τ. Βϋ/25-10-2017) Τπουργικι Απόφαςθ. ε περίπτωςθ μθ προςκόμιςθσ του 

ανωτζρω Πιςτοποιθτικοφ θ ςχετικι απόφαςθ πρόςλθψθσ ανακαλείται και οι επιλεγζντεσ/είςεσ ι 

προςλθφκζντεσ/είςεσ υποψιφιοι/εσ αντικακίςτανται με άλλουσ από τουσ εγγεγραμμζνουσ και διακζςιμουσ ςτον 

πίνακα τθσ οικείασ ειδικότθτασ, κατά τθ ςειρά εγγραφισ τουσ ςε αυτόν, που διακζτουν το ανωτζρω Πιςτοποιθτικό 

υγείασ.  

Οι υποψιφιοι των ειδικοτιτων  πρζπει να είναι θλικίασ από 18 ζωσ 65 ετϊν.         

 
ΕΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ 
Για τισ κζςεισ με κωδικό 101, 102 και 103  προτάςςονται των λοιπϊν υποψθφίων, ανεξάρτθτα από το ςφνολο των 
μονάδων που ςυγκεντρϊνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Διμων του Νομοφ Ροδόπθσ. 

 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
Οι υποψιφιοι για τθν απόδειξθ των ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπϊν ιδιοτιτων τουσ και 
τθσ εμπειρίασ τουσ οφείλουν να υποβάλουν θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 
kemeakomotinis@gmail.com ι ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι  όλα τα  απαιτοφμενα από τθν παροφςα 
Ανακοίνωςθ και το «Παράρτθμα ανακοινϊςεων υμβάςεων εργαςίασ Οριςμζνου Χρόνου (ΟΧ)» με ςιμανςθ 
ζκδοςθσ «2-12-2019»  δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ενότθτα «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΩΝ, 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του  ανωτζρω Παραρτιματοσ.  
 
ΠΡΟΟΧΗ:  
1. Οι υποψιφιοι για τθ κζςθ με κωδικό 101, οφείλουν να προςκομίςουν τθν υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986, 
που αναφζρεται ςτο Κεφάλαιο ΙΙ, «ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ», ςτοιχείο 2 του Παραρτιματοσ 
αυτοφ ενϊ οι υποψιφιοι για τισ κζςεισ με κωδικοφσ 102 και 103,  δεν οφείλουν να προςκομίςουν τθν ωσ άνω 
υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986. 
2. Η αίτθςθ ςυμμετοχισ που κα υποβλθκεί με θλεκτρονικό ταχυδρομείο πρζπει απαραιτιτωσ να εμφανίηεται  
υπογεγραμμζνθ, με φυςικι υπογραφι. Ανυπόγραφεσ αιτιςεισ δεν γίνονται δεκτζσ. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο «Παράρτθμα ανακοινϊςεων υμβάςεων εργαςίασ Οριςμζνου Χρόνου 
(ΟΧ) με ςιμανςθ ζκδοςθσ «2-12-2019». 

 
Τποβολι αιτιςεων ςυμμετοχισ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τθν αίτθςθ με κωδικό ΕΝΣΤΠΟ ΑΕΠ ΟΧ.6 και να τθν υποβάλουν, μαηί 

με τα απαιτοφμενα από τθν παροφςα Ανακοίνωςθ δικαιολογθτικά είτε θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου: kemeakomotinis@gmail.com  είτε ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςτα γραφεία τθσ υπθρεςίασ 

μασ ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ, «Κζντρο Μζριμνασ και Αλλθλεγγφθσ Διμου Κομοτθνισ», Γρ. 

mailto:kemeakomotinis@gmail.com
mailto:kemeakomotinis@gmail.com
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Μαραςλι 1, 1οσ όροφοσ, ΣΚ 69133, ΚΟΜΟΣΗΝΗ,  απευκφνοντάσ τθν ςτο Διοικθτικό τμιμα, υπόψθ κ. Μαρίασ Μερζτθ 

(τθλ. επικοινωνίασ: 25310 23175). 

 
Η προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων είναι δζκα (10) θμζρεσ (υπολογιηόμενεσ θμερολογιακά)  και αρχίηει από 
τθν επόμενθ θμζρα τθσ τελευταίασ δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ ςε τοπικζσ εφθμερίδεσ ι τθσ ανάρτθςισ τθσ ςτο 
κατάςτθμα τθσ υπθρεςίασ μασ και ςτο χϊρο ανακοινϊςεων του δθμοτικοφ καταςτιματοσ, εφόςον θ ανάρτθςθ 
είναι τυχόν μεταγενζςτερθ τθσ δθμοςίευςθσ ςτισ εφθμερίδεσ. 
 
 Ανάρτθςθ ολόκλθρθσ τθσ Ανακοίνωςθσ ΟΧ 3/2020   *μαηί με το «Παράρτθμα ανακοινϊςεων υμβάςεων 

εργαςίασ Οριςμζνου Χρόνου (ΟΧ)» με ςιμανςθ ζκδοςθσ «12-02-2019»,κα γίνει ςτο  χϊρο των ανακοινϊςεων 

του ΝΠΔΔ «Κζντρου Μζριμνασ και Αλλθλεγγφθσ Διμου Κομοτθνισ», του δθμοτικοφ καταςτιματοσ του Διμου 

Κομοτθνισ, ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Κομοτθνισ (www.komotini.gr) και ςτθν ιςτοςελίδα του 

Ν.Π.(www.kemeak.gr)  

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΩΣΗΡΑΚΟΠΟΤΛΟ 

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