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ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                                            Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 28.08.2020 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                                                    Αριθμ. Πρωτ.: 1537 
ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ       
          
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2/2020 (ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 982/26.06.2020) 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου  

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου    
 

 
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, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 
του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α)  και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/7-2-
2019). 

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 ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/2017). 
5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018(ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-03-2018). 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-3-2020). 
7. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 30-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 

75/31-3-2020) , όπως κυρώθηκε με το Ν.4684/2020 (ΦΕΚ 86/Α’/25-4-2020). 
8. Την υπ' αριθμ. 11/20-3-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου, με θέμα: 
«Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με 
κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ.14 του Ν.4071/2012 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν.4325/2015) για το έτος 2020». 

9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2885/2-4-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου με 
αντίτιμο», προς το Υπουργείο Εσωτερικών. 

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 33079/28-5-2020 (ΑΔΑ:ΩΤ3946ΜΤΛ6-Ν4Η) απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, περί έγκρισης σύναψης εννιακοσίων εξήντα οκτώ (968) 
συμβάσεων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ και 
ΝΠΔΔ αυτών, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου. 

11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 33643/1-6-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα 
«Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου (με αντίτιμο)», προς το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
Δήμου Χερσονήσου. 
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12. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου (ΦΕΚ1489/Β΄/04.05.2012), ως ισχύει, καθώς και την 
υπ’ αριθμ. πρωτ.984/26-6-2020 Βεβαίωση του Προέδρου του ΝΠΔΔ περί ύπαρξης 
κενών θέσεων. 

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 979/25-06-2020 βεβαίωση του Προέδρου του ΝΠΔΔ περί 
ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη 
προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. 

14. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 983/26-06-2020 βεβαίωση του Προέδρου του ΝΠΔΔ περί 
προσωρινής συστέγασης των γραφείων του ΝΠΔΔ με τον Παιδικό Σταθμό Δήμου 
Χερσονήσου.  

15. Την με αρ. 12287/2020/1/2020/26.08.2020 Έκκριση Ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ. 
 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 
έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου 
Χερσονήσου , που εδρεύει στο Λιμένα Χερσονήσου, Ν. Ηρακλείου, και συγκεκριμένα 
του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, 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 (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Τόπος 

απασχόλησης 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

101 

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΗΜΟΥ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

(ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ) 

ΔΗΜΟΣ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

*ΤΕ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως 11 μήνες 
(και όχι πέραν της 31-7-

2021) 

3 

102 

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΗΜΟΥ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

(ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ) 

ΔΗΜΟΣ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

*ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 

ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 

Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως 11 μήνες 
(και όχι πέραν της 31-7-

2021) 

3 

 

*Οι  επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν 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 (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

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. 

102 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή 
Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων ή  
Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Εκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας  ή 
Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές 
Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο 
ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή  Επαγγελματικού 
Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή 
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ 
του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

 

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

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (protokol.kpa@hersonisos.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

50, Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 70014 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ , υπόψιν κας ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ Π. (ΤΗΛ.: 
2897340052) και κας ΑΡΓΥΡΑΚΗ Μ.  (τηλ. επικοινωνίας: 2897022840).  

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 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 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει 
απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες 
αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.  

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο 
κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών 
προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση 
ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω 
διαδικασία.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της 
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, 
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στα παραρτήματα αυτής, στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του 
Δήμου Χερσονήσου, καθώς και στο δικτυακό τόπο αυτού (www.hersonisos.gr), 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.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο 
του Δήμου Χερσονήσου (www.hersonisos.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. 
 

 
                                                                        

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 

Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου 

 
 

Ανυφαντάκης Εμμανουήλ 
 

 

http://www.hersonisos.gr/
http://www.hersonisos.gr/
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