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Περίληψη Ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2022 

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη  

 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

   

Ο «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας - Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. »  
ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά Δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη αναγκών λειτουρ-

γίας των Δομών του   Οργανισμού που εδρεύει στο Δήμο Χανίων Κυδωνίας 29 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
Διάρκεια σύμβα-

σης 
Αριθμός 
ατόμων 

101 

Δημοτικός Οργανι-
σμός Κοινωνικής Πο-
λιτικής και Παιδείας 
(Για τις ανάγκες των 
Παιδικών Σταθμών) 

Χανιά 
(Π.Ε. Χανίων) 

*ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟ-
ΜΩΝ 

Από την υπογραφή 
της σύμβασης έως 
11 μήνες (και όχι 

πέραν της 
31.7.2023) 

1 

102 

Δημοτικός Οργανι-
σμός Κοινωνικής Πο-
λιτικής και Παιδείας 

Χανιά 
(Π.Ε. Χανίων) 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΩΝ 

8 μήνες 3 

103 

Δημοτικός Οργανι-
σμός Κοινωνικής Πο-
λιτικής και Παιδείας 
(Για τις ανάγκες των 
Παιδικών Σταθμών) 

Χανιά 
(Π.Ε. Χανίων) 

*ΔΕ Βοηθών Βρε-
φοκόμων Παιδοκό-

μων   

Από την υπογραφή 
της σύμβασης έως 
11 μήνες (και όχι 

πέραν της 
31.7.2023) 

4 

104 

Δημοτικός Οργανι-
σμός Κοινωνικής Πο-
λιτικής και Παιδείας 
(Για τις ανάγκες των 
Παιδικών Σταθμών) 

Χανιά 
(Π.Ε. Χανίων) 

*ΥΕ Βοηθητικό 
Προσωπικό  

Καθαριότητας 

Από την υπογραφή 
της σύμβασης έως 
11 μήνες (και όχι 

πέραν της 
31.7.2023) 

2 

 

mailto:dokoipp.oikonomiki@gmail.com
http://www.dokoipp.gr/
ΑΔΑ: ΨΑΝ5ΟΚΛΧ-Β1Ζ



Σελίδα 2 από 3 
 

*Οι επιλεγέντες/ είσες  οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πι-
στοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ.76785 (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 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 ειδικό-
τητας. 

102 

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, αντί-
στοιχης 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 
ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγ-
γέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, 
γ) Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος  (ΣΚΛΕ), 
η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής ετήσιας δήλωσης 
στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78 & 110  του ν.4488/2017 
(Α΄137), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έ-
τους από την έκδοσή της. 

103 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Βοηθών Βρεφονηπιοκό-
μων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοη-
θών βρεφοκόμων παιδοκόμων ή  Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δη-
μιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας  ή Κοινωνικών Φροντιστών ή 
Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοη-
θών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυ-
χίο 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδα-
πής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

104 
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ΄ παρ. 1 άρ-
θρου 40 του Ν. 4765/2021). 

 

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

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την αίτηση στο πρωτόκολλο του ΔΟΚΟΙΠΠ ή  
να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στον dokoipp-grammateia@chania.gr , 
ή να τα στείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: Κυδωνίας 29 Χανιά. 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την 9/11/2022 έως την 18/11/2022. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.  
 
 

                                                                                       ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
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