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Έχοντας υπόψη:
1. Την µε αρ. 22666/23-6-2011 Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών που αφορά στην κατανοµή
πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2011 για Πολιτική Προστασία των ∆ήµων και την αντιµετώπιση
δασικών πυρκαγιών.
2. Την υπ΄αριθµ. 595/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά στην πρόσληψη
προσωπικού µε δίµηνη σύµβαση εργασίας, προκειµένου να αντιµετωπιστούν άµεσα οι
κατεπείγουσες ανάγκες δράσεων πυροπροστασίας.
3. Την υπ’ αριθµ. 1014/11-08-2011 εγκριτική Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Κρήτης
4. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 1 παραγρ.2 περιπτ.
ιε΄ του ν.3812/2009 <<Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο ∆ηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις>>.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης>>.
7. Τις ανάγκες της υπηρεσίας.
8. Την 1/2011 Απόφαση ∆ηµάρχου που αφορά στον Ορισµό Αντιδηµάρχων και τη µεταβίβαση
Αρµοδιοτήτων.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού
αριθµού δεκαέξι (16) ατόµων, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας και συγκεκριµένα:
α/α
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Ειδικότητα
ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
∆Ε Οδηγών Οχηµάτων
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Αρ. Ατόµων
13
3

Χρονική ∆ιάρκεια
2 µήνες
2 µήνες

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.- Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες
2.- Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
3.- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
4.- Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,
δικαστική συµπαράσταση).
ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ
Κύρια προσόντα
Α. – ∆ίπλωµα Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτου οχηµάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων
οδηγών αυτοκινήτων ή
- Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.)
ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου
ή απολυτήριος τίτλος:
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος Μηχανικών αυτοκινήτων ή
- Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών
Αυτοκινήτου ή
- Σχολής Μαθητείας ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή
συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχηµάτων ΙΕΚ ή
- Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή
- Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
- Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου ΤΕΣ ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983
ή
- άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
Β. Ισχύουσα Επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας.
Επικουρικά προσόντα
Α. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους µε τα προσόντα
της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη µε προσόν διορισµού οποιοδήποτε
απολυτήριο τίτλο σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Ι.Ε.Κ. καθώς και ισχύουσα
επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6)
µηνών.
Β. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους µε τα προσόντα
της προηγούµενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη µε προσόν διορισµού τίτλο Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυµνασίου ή για υποψήφιους που έχουν
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου), ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιµος
τίτλος της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας και αντίστοιχη
εµπειρία τριών (3) ετών τουλάχιστον.
Γ. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους µε τα προσόντα
της προηγούµενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη µε προσόν διορισµού τίτλο Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυµνασίου ή για υποψήφιους που έχουν
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου), ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής
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Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιµος
τίτλος της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας και αντίστοιχη
εµπειρία έξι (6) µηνών τουλάχιστον.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ως εµπειρία νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή
τον ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο του
τίτλου σπουδών ή µε το αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης, µετά την απόκτηση του βασικού τίτλου
σπουδών µε τον οποίο ο υποψήφιος µετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις για
τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος, µετά τη λήψη της άδειας.
Για την απόδειξη της εµπειρίας απαιτείται: (α) Για µεν τους µισθωτούς, βεβαίωση του οικείου
ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής τους (β) για δε τους
ελεύθερους επαγγελµατίες, πιστοποιητικό του Ταµείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών, που βεβαιώνει το
χρόνο ασφάλισής τους σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση συνυποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο υπεύθυνη
δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνονται σαφώς οι χρονικές περίοδοι για τις
οποίες εργάστηκε ως οδηγός.
ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Για την κατηγορία ΥΕ δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (Άρθρο 5 παρ.2 Ν.2527/1997).
Θα προτιµηθούν οι έχοντες εµπειρία σε εργασίες πυροπροστασίας ή/και σε αγροτικές εργασίες (π.χ.
αποψιλώσεις µε χρήση χορτοκοπτικού, κλαδέµατα, κλπ.). Για την απόδειξη της εµπειρίας θα
υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας µας, οδός Κυδωνίας
αριθ. 29 και ειδικότερα στο Τµήµα Προσωπικού (αρµόδια υπάλληλος κα Καλογερίδου Αικατερίνη),
εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) εργάσιµων ηµερών και συγκεκριµένα από Τετάρτη 24/8/2011
έως και ∆ευτέρα 29-8-2011 και από 8:30 έως και 14:30.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής
δικαιολογητικά επικυρωµένα:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού
Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,
υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου,
δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή,
συκοφαντική δυσφήµιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή
οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεµφθεί
µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και
αν το αδίκηµα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα
και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συµπαράσταση.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους
δώδεκα (12) µήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δηµόσια υπηρεσία ή
νοµικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 µε την ιδιότητα του εποχικού εργαζόµενου ή
για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειµένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος)
έχει κώλυµα πρόσληψης ή όχι.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος τη διάρκεια και το
είδος της προϋπηρεσίας του (αν υπάρχει)
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Επιπλέον οι υποψήφιοι Ο∆ΗΓΟΙ πρέπει να υποβάλλουν:
1. Κυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους.
2. Κυρωµένο φωτοαντίγραφο επαγγελµατικής άδειας οδήγησης.
3. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας (Υπεύθυνες ∆ηλώσεις-Βεβαιώσεις)
Η παρούσα να αναρτηθεί ολόκληρη στο ∆ηµοτικό κατάστηµα (Πίνακα Ανακοινώσεων).
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Κοιν:
1. Γραφείο ∆ηµάρχου
2. Γεν. Γραµµατέα
3.ΤΑΑ∆

ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΛΙΟΝΑΚΗΣ
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