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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Ίασμος, 07-12-2021 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                 Αριθ.Πρωτ: 507  

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ    

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ (ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι.) 

Ταχ.Δ/νση: Διαλαμπής 15 

                   Ίασμος 69200 

Πληροφορίες:   Καρούνη Μαρίνα 2534350105 

                Τσιλιγκίρη Ευαγγελία 2534350118 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2021 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

για την υλοποίηση της Πράξης  

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»  

(Περίοδος 2021-2022) 

Συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

 
Το «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Ιάσμου» 

(ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι.) 

Ανακοινώνει 
 
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε 

(5) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 

Ζωής» του «Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Ιάσμου», 

που εδρεύει στο Δήμο Ιάσμου Νομού Ροδόπης 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 της 

αριθ.πρωτ.465/29.11.2021 Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2021 (ΑΔΑ: 9086ΟΚΙΗ-ΗΥΞ). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία 

Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

101 

 «Κέντρο Προσχολικής 

Αγωγής και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης Δήμου 

Ιάσμου» 

Ίασμος                

Ν. 

Ροδόπης 

ΤΕ 

Βρεφονηπιοκόμων 

*Από την υπογραφή 

της σύμβασης έως τη 

λήξη του σχολικού 

έτους, 

με δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης  σε 

1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία 

Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος  

 

102 

 «Κέντρο Προσχολικής 

Αγωγής και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης Δήμου 

Ιάσμου» 

Ίασμος                

Ν. 

Ροδόπης 

ΔΕ Βοηθών 

Βρεφονηπιοκόμων 

*Από την υπογραφή 

της σύμβασης έως τη 

λήξη του σχολικού 

έτους, 

με δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης  σε 

περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος  

 

1 

103 

 «Κέντρο Προσχολικής 

Αγωγής και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης Δήμου 

Ιάσμου» 

Ίασμος                

Ν. 

Ροδόπης 

ΔΕ Μαγείρων/ 

Μαγειρισσών 

*Από την υπογραφή 

της σύμβασης έως τη 

λήξη του σχολικού 

έτους, 

με δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης  σε 

περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος  

 

1 

104 

 «Κέντρο Προσχολικής 

Αγωγής και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης Δήμου 

Ιάσμου» 

Ίασμος                

Ν. 

Ροδόπης 

ΔΕ     

Οδηγού 

Λεωφορείου 

Δ΄ ή D κατηγορίας 

 

(χωρίς κάρτα 

ψηφιακού 

ταχογράφου) 

 

*Από την υπογραφή 

της σύμβασης έως τη 

λήξη του σχολικού 

έτους, 

με δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης  σε 

περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος  

 

1 

105 

 «Κέντρο Προσχολικής 

Αγωγής και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης Δήμου 

Ιάσμου» 

Ίασμος                

Ν. 

Ροδόπης 

ΥΕ Γενικών 

Καθηκόντων 

*Από την υπογραφή 

της σύμβασης έως τη 

λήξη του σχολικού 

έτους, 

με δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης  σε 

περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος  

 

1 
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ΣΗΜΕΙΩΣH:  

*Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο φορέας/δομή θα 

παρέχει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης» (voucher), σύμφωνα με τους εν γένει 

κανόνες του θεσμικού πλαισίου που τον/την διέπει, για την υλοποίηση της δράσης 

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2021-2022), σύμφωνα με 

την υπ’ αριθμ. 78812/14-7-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3116/Β΄/15-7-2021). 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

 Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα 

πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ.76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β’/25-10-

2017) Υπουργική Απόφαση. 

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

  

 
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 

Για τις θέσεις με κωδικό 103 και 104, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που κατατάσσονται 

με τα ίδια προσόντα πρόσληψης, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, 

οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Αρριανών, Ιάσμου, Κομοτηνής και Μαρώνειας –Σαπών της 

Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.   

Για τις θέσεις με κωδικό 101, 102 και 105, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από 

το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Αρριανών, Ιάσμου, 

Κομοτηνής και Μαρώνειας –Σαπών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στην υπηρεσία μας στην 

ανωτέρω διεύθυνση ή στον δικτυακό τόπο του Δήμου Ιάσμου (www.ioasmos.gr),  β) στο δικτυακό 

τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη 

διαδρομή: Πολίτες →Έντυπα - Διαδικασίες → Διαγωνισμών 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 –Διαδικασίες 

→ Διαγωνισμών Φορέων →Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

 

 

 

 
 
 

http://www.ioasmos.gr/
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Τα κωλύματα  της οκτάμηνης απασχόλησης και του Π.Δ. 164/2004 ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ  στην 

περίπτωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ή Έργων της παρ. 2 του άρθρου 38 

του Ν.4765/2021. 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα  

 

της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας, δηλαδή από 10/12/2021 έως 20/12/2021. 

  
 

 

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. 

 

 

 
Λεμονιά Μπάτζιου 


