
 

Σελίδα 1 από 3 

  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Ναύπλιο:22-09-2021    
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ                            Αριθμ Πρωτ 1774 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ                                                                         
                         Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.                               
Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών &    

Υπηρεσιών Υποστήριξης Δ.Ο.ΚΟΙ.ΠΑ.Ν. 

ΠΛΗΡ:  Μ. Κόλλια                                                                                                                                         
ΤΗΛΕΦ:2752099216                                                            
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: 25ης Μαρτίου 55                                                                                       
21100 Ναύπλιο                                                                                                                         
E-mail: dpvsnaf@gmail.com   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1  / 2021 

 για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου  με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) στο 

Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.  
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 37 - 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. 

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

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του 
Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31-10-2014), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 52 του Ν. 4554/2018, όπως 
ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-03-2018). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
(ΦΕΚ 167 Α΄) . 

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 
4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.» 

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.  9/16-03-2021 (ΑΔΑ:6ΕΞ8ΟΕ0Θ-75Η) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ναυπλιέων -Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.»,  με θέμα 
1ο «Περί προγραμματισμού προσλήψεων  προσωπικού με  σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.». 

8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 46026/17-03-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής 
Ελλάδας & Ιονίου  με θέμα «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ναυπλιέων -Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.», 
προς το Υπουργείο Εσωτερικών.  

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/13816/27-7-2021 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 
του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α΄), 
όπως  ισχύει. 

10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 57353/02-8-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού με κάλυψη 
της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους» . 

11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.  26/24-08-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός 
Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ναυπλιέων -Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.», περί καθορισμού ειδικοτήτων 
πρόσληψης με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ μετά την  με αριθμ. 57353/2-8-2021έγκριση πρόσληψης προσωπικού 
ΙΔΟΧ του Υπουργείου Εσωτερικών. 

12. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & 
Αλληλεγγύης Ναυπλιέων -Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.»,   (ΦΕΚ 3296/ 9 -8-2018) όπως ισχύει, και την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 
1528/10-8-2021 βεβαίωση του Προέδρου του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν περί ύπαρξης κενών θέσεων. 

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1609/24-8-2021 βεβαίωση του Αυτοτελούς τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών & 
Υπηρεσιών  Υποστήριξης του Δ.Ο.ΚΟΙ.ΠΑ.Ν. περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης 
μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. 

ΑΔΑ: ΩΞΟ2ΟΕ0Θ-79Ω
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14. Τo από 1611/25-08-2021 έγγραφο  του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης 
Ναυπλιέων -Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.» με την εκ νέου αποστολή της παρούσας ανακοίνωσης διορθωμένης ως προς τη 
διάρκεια σύμβασης. 

15. Την με αριθμ 14693/2021/1/2021/8-9-2021 έγκριση ανακοίνωσης με αριθμ πρωτ 1610/24-8-2021 ΣΟΧ 1/2021  
Α.Σ.Ε.Π.  

Ανακοινώνει 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός  (1) ατόμου για την κάλυψη 
εποχικών ή παροδικών αναγκών του «Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ναυπλιέων -
Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.», που εδρεύει στο Ναύπλιο της Περιφερειακής  Ενότητας Αργολίδας 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 

Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

101 

 Δημοτικός Οργανισμός 
Κοινωνικής Πρόνοιας & 

Αλληλεγγύης Ναυπλιέων -
Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν 

 (Για τα τμήματα των 
Βρεφικών, Βρεφονηπιακών 

και Παιδικών Σταθμών)  

Ναύπλιο  
Περιφερειακή  Ενότητα 

Αργολίδας 

* ΥΕ Καθαριότητας 
εσωτερικών χώρων 

 
8 μήνες  

1 

* Ο/Η  επιλεγείς/είσα οφείλει να προσκομίσει κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα 
με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους 
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο 
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής 

 

Οι υποψήφιοι/ες όλων  των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.         

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ  

 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεως της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται 
υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα.  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

 

101 

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ειδικές 
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων 
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης 
εμπειρίας. 

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

ΑΔΑ: ΩΞΟ2ΟΕ0Θ-79Ω
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Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και 
της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή όλα τα  
απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου 
Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021»,  δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου Ι του  ανωτέρω Παραρτήματος.   
 

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την Ανακοίνωση πρέπει απαραιτήτως να 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση 
έκδοσης «10-6-2021» και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου Ι με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ».  

Σημειώνεται ότι από 1.9.2021 (κατάργηση μεταφραστικής υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών 31/8/2021- άρθρο 478 
παρ. 6 ν. 4781/2021), οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν και να επιλέγουν μεταφραστή στη διεύθυνση 
metafraseis.services.gov.gr ή μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι Μεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 
gov.gr. Συγκεκριμένα, η πρόσβαση στην εφαρμογή θα γίνεται ακλουθώντας τα εξής βήματα: πληκτρολόγηση της 
διεύθυνσης www.gov.gr, επιλογή της κατηγορίας Πολίτης και καθημερινότητα, και στη συνέχεια επιλογή Μεταφράσεις, 
Αναζήτηση πιστοποιημένου μεταφραστή, Είσοδος στην υπηρεσία. 

 
                                        Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να 
την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά: dpvsnaf@gmail.com, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της 
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ   Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν, 25ης 
Μαρτίου 55- Τ.Κ. 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ , απευθύνοντάς την στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών και  
Υπηρεσιών Υποστήριξης υπόψιν κ Μαρίας Κόλλια  (τηλ. επικοινωνίας: 2752099216).  

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 ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με 
φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση κατηγορίας  προσωπικού ΥΕ .  Η προθεσμία υποβολής 
των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει 
από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της  στο 
κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα και στο δικτυακό τόπο αυτής (http://dokoipan.gr) καθώς και στο 
χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ναυπλιέων,  εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της 
τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας 
μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.  

Συγκεκριμένα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και λήγει τη 
Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 (καθώς η δέκατη ημέρα είναι μη εργάσιμη -Κυριακή) 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) 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 β) 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. 

 Επίσης ολόκληρη η ανακοίνωση καθώς και οδηγίες συμπλήρωσης των αιτήσεων (βλέπε παράρτημα ανακοινώσεων 
Συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ )»,με σήμανση έκδοσης «10-06-2021»,μπορούν να αναζητηθούν και 
μέσω της ιστοσελίδας του ΔΟΚΟΙΠΑΝ www.dokoipan.gr , και μέσω του Αυτοτελούς Τμήματος ΔΟΚΟΙΠΑΝ (τηλ 
2752099216)  

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΟΚΟΙΠΑΝ  

 
 
 
 

                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΟΥΝΟΣ  
 

 
 

http://www.gov.gr/
mailto:dpvsnaf@gmail.com
http://dokoipan.gr/
http://www.dokoipan.gr/
ΑΔΑ: ΩΞΟ2ΟΕ0Θ-79Ω


		2021-09-22T11:27:18+0300
	Athens




