
                                                                                                                   

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Ναύπλιο 23-08-2021 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                    Αρθμ  πρωτ.:1594                           

ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ                                                                         

                         Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν. 

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών& 

Υπηρεσιών Υποστήριξης                                                    

Ταχ.Δνση : 25
ης

 Μαρτίου 55                                   Προς κ.κ. Μέλη του Δ.Σ. 

                 21100 Ναύπλιο                                                 Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.              

Πληρ: Μαρία Κόλλια   (ως Πίνακας Αποδεκτών) 

Τηλ: 2752099216                                           

E-mail: dpvsnaf@gmail.com 

 

 

                                                                

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12
ης

/24-08-2021   ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   

 
    Σας προσκαλούμε την  24

η
  Αυγούστου   2021 , ημέρα Τρίτη   και από ώρα 10.00 π.μ. 

εως 11.00 π.μ. για λήψη αποφάσεων ,δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

και τηλεφώνου-μήνυμα) σε κατεπείγουσα έκτακτη συνεδρίαση  του Διοικητικού 

Συμβουλίου ΔΟΚΟΙΠΑΝ, σε εφαρμογή των διατάξεων : α)του άρθρου 10 παρ 1της ΠΝΠ 

(ΦΕΚ 55/Τα/11-3-2020 β)της υπ΄ αριθμ  πρωτ 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 

,γ)της με υπ΄αριθμ. 40 αριθμ πρωτ 20930/31-3-2020(ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου 

του ΥΠ.ΕΣ. δ)της με αριθμ 426 εγκυκλίου με α.π 77233/13-11-2020 εγκυκλίου του 

Υπουργείου Εσωτερικών ε) την με αριθμ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ3713/1-3-2021 και στ) 

σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 παρ 4 

του Ν 4555/2018, στο μοναδικό  κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης : 

 
1ο

 Θέμα «Περί καθορισμού ειδικοτήτων  πρόσληψης προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΙΔΟΧ  ύστερα από την με 

αριθμ 57353/02-08-2021 ¨Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΙΔΟΧ  του Υπουργείου 

Εσωτερικών¨  » 

                                                                                             

   Το κατεπείγον της συνεδρίασης οφείλεται στο γεγονός ότι μετά από την περικοπή του 

αιτήματος του ΔΟΚΟΙΠΑΝ της μίας θέσης ΙΔΟΧ σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο του 

ΥΠ.ΕΣ. θα πρέπει εκ νέου να καθορίσει το Δ.Σ. την ιδια ειδικότητα με το αίτημά μας για 

να εκδοθεί η προκήρυξη και να αποσταλεί στο ΑΣΕΠ για έλεγχο  
 

 

                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

                                                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΟΥΝΟΣ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

 

1. ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

2. ΜΠΑΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ    

3. ΜΠΑΚΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    

4. ΔΡΟΥΖΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

5. ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

7. ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

8. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

9. ΚΑΡΑΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

     10   ΤΣΕΤΣΕΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

κ. Δήμαρχο Ναυπλιέων  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

             ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΥΔΗ   

 

    ¤    Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας σας στη συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως 

μας ενημερώσετε την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της συνεδρίασης ,προκειμένου 

να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας. 

   ¤      Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί των 

εισηγήσεων – προτάσεων που αφορούν τα θέματα ημερήσιας διάταξης στο  

e-mail  του Αυτοτελούς Τμήματος ΔΟΚΟΙΠΑΝ (dpvsnaf@gmail.com) ή μήνυμα 

κινητής τηλεφωνίας στο τηλέφωνο του Προέδρου , κατά το διάστημα 

διεξαγωγής της συνεδρίασης . 
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