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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 
Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
(∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 
 

Έχοντας υπόψη:  

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής 
για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο 
∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών 
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ 54 Α) 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 « Αποκλειστική προθεσµία για τη σύναψη 
συµβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-
2014). 

5. Την υπ΄ αριθµ. 34/12-03-2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
ΝΠ∆∆ «∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας» ∆ήµου 
Χανίων µε θέµα τον προγραµµατισµό προσλήψεων προσωπικού µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για το έτος 2015. 

6. Την υπ’ αριθµ. 3970/2-4-2015 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Κρήτης για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου στο Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής και 
Παιδείας» ∆ήµου Χανίων ( η προκαλούµενη δαπάνη θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό του φορέα). 

7. Την υπ' αριθµ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ. /84/20607/29-7-2015 εγκριτική απόφαση 
της Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006  (ΦΕΚ 280/Α΄) , 
όπως  ισχύει, για την πρόσληψη ενός (1) ατόµου µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου µε κάλυψη της δαπάνης από τους κεντρικούς 
αυτοτελείς πόρους.  

8. Το υπ΄ αριθµ.11951/3-08-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού µε 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε κάλυψη της δαπάνης 
από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. 

  



 

 
9. Την υπ’ αριθµ.143/13-11-2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

Ν.Π.∆.∆. « ∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας» ∆ήµου 
Χανίων µε θέµα τον καθορισµό ειδικοτήτων µετά την περικοπή στον 
προγραµµατισµό των προσλήψεων ορισµένου χρόνου για το 2015 

10. Το ΦΕΚ 2749 /τ. Β΄/29.10.2013 έγκρισης του  Οργανισµού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του ΝΠ∆∆ «∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής και 
Παιδείας» ∆ήµου Χανίων  

11. Την υπ’ αριθµ. 4635/31-12-2015 βεβαίωση(σε ορθή επανάληψη) του 
Προέδρου του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής και 
Παιδείας» ∆ήµου Χανίων σχετικά µε την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας 
του προσωπικού για τα έτη 2015-2015  

. 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή 
άλλων παροδικών αναγκών του Ν.Π.∆.∆. « ∆ηµοτικός 
Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας» ∆ήµου Χανίων, 
που εδρεύει στο ∆ήµο Χανίων 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): 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα 
υπηρεσίας 

Ειδικότητα ∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

103 

Ν.Π.∆.∆. 
«∆ηµοτικός 

 Οργανισµός  
Κοινωνικής Πολιτικής  

και Παιδείας»  
«∆ΟΚΟΙΠΠ» 

 ( Για τους Παιδικούς 
 Σταθµούς) 

∆ήµος 
Χανίων 

ΤΕ Κοινωνικής 
Εργασίας 

8 µήνες 1 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

103 α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας 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 Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕ) ή 
Βεβαίωση που εκδίδεται από αρµόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις 
για την άσκηση του επαγγέλµατος . 



 

 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι από 18 έως 65 ετών. 

 

 
 
 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. 
ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να 
προσκοµίσουν όλα τα  απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση και το 
«Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου 
(ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα « ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
ΤΙΤΛΩΝ , ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ιι του ανωτέρω 
Παραρτήµατος 
 
 
 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  

 
Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η 
απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση 
επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο των προς πλήρωση 
θέσεων. 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 
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Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά την απόκτηση της ζητούµενης, 
από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλµατος 
Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕ) ή µετά την 
ηµεροµηνία πλήρωσης όλων των νοµίµων προυποθέσεων για την 
άσκηση του ως άνω επαγγέλµατος,όπως αυτή προκύπτει από την 
υποβληθείσα βεβαίωση (βλ. προσόντα) 
Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση 
Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του Παραρτήµατος 
ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) - 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας. 

 

Οι τρόποι υπολογισµού της εµπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο 
«Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου 
(ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).   

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 συστηµένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:ΝΠ∆∆ 
«∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας» ∆ήµου Χανίων 



 

Κυδωνίας 29 Χανιά Τ.Κ. 73135, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, 
υπόψη κας Φουντουλάκη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2821341627). 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. 
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση  

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες  και 
αρχίζει από Κυριακή 17/1/2016  έως και Τρίτη 26/1/2016 
  
Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην 
υπηρεσία µας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ 
(www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη 
διαδροµή: Έντυπα αιτήσεων � ∆ιαγωνισµών Φορέων � Εποχικού (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: Έντυπα αιτήσεων � ∆ιαγωνισµών Φορέων 
� Εποχικού (ΣΟΧ). 
Τα  κριτήρια κατάταξης καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά  
περιλαµβάνονται στο πλήρες κείµενο, που βρίσκεται αναρτηµένο Α) στον πίνακα 
ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Οργανισµού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας ( 
∆ΟΚΟΙΠΠ) του ∆ήµου Χανίων, Β) στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Χανίων Γ)  και στο 
δικτυακό τόπο του ∆ήµου Χανίων  www.chania .gr.   
 
 
 
                                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΟΥ ∆ΟΚΟΙΠΠ 
                                                 
                                                     ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 


