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ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη 6 ατόµων κλάδου ∆Ε µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής 

απασχόλησης (4 ώρες) διάρκειας δύο (2) µηνών για τις έκτακτες ανάγκες του γραφείου Τουρισµού του 
∆ήµου Χανίων» 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Την υπ΄αριθµ. 314/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά στην πρόσληψη 6 ατόµων κλάδου ∆Ε 

µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης (4 ώρες) διάρκειας δύο (2) 
µηνών για τις έκτακτες ανάγκες του γραφείου Τουρισµού του ∆ήµου Χανίων» 

2. Την υπ’ αριθµ.  πρωτ. 739/25-6-2012  έγκριση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 1 παραγρ.2 περιπτ. ιε΄ του νόµου 

3812/2009 «Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων  στο ∆ηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις» 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 
5. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 

Πρόγραµµα Καλλικράτης. 
6. Τις ανάγκες του Γραφείου Τουρισµού του ∆ήµου Χανίων  
7. Την µε αρ. 209/2012 απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβασης αρµοδιοτήτων. 

 
Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη προσωπικού 6 ατόµων κλάδου ∆Ε µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου µερικής απασχόλησης (4 ώρες) διάρκειας δύο (2) µηνών για τις έκτακτες ανάγκες του γραφείου 
Τουρισµού του ∆ήµου Χανίων 

 
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 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  

 
Οι ενδιαφερόµενοι  πρέπει να έχουν: 
α) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Χρηµατοπιστωτικών και 

∆ιοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονοµίας και ∆ιοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού 
Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού 
Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Οικονοµίας και ∆ιοίκησης ή − 
Απολυτήριος τίτλος: 
− Ενιαίου Λυκείου ή  
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− Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων:  ∆ιοικητικών Υπηρεσιών Γραµµατέων ή Οικονοµίας ή 
Βιβλιοθηκονοµίας ή  
- Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου των Τµηµάτων: Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή Υπαλλήλων Επιχειρήσεων 
Μεταφορών ή Υπαλλήλων Λογιστηρίου ή Υπαλλήλων ∆ιοίκησης ή Εµπορικών Επιχειρήσεων ή  
− Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής 

 
β) Καλή γνώση τουλάχιστον µίας ξένης γλώσσας από τις παρακάτω: 
- Της Αγγλικής µε πτυχίο FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστηµίου  CAMBRIDGE ή µε πτυχίο 

(MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου MICHIGAN ή µε πτυχίο 
CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON 
EXAMINATIONS ή άλλων πανεπιστηµίων δηµοσίου χαρακτήρα ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL 
COMMUNICATION (TOEIC) βαθµολογία από 505 και άνω  ή µε International English Language Testing System 
(IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP 
Education Australia IELTS Australia µε βαθµολογία από 4,5  έως 5,5 ή Business English Certificate – Vantage 
(BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή µε Κρατικό 
Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  µε την παρ.19 του 
άρθρου 13 του Ν.3149/2003. 

- Της Ισπανικής µε πτυχίο DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO), ή 
πτυχίο DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό 
Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  µε την παρ.19 του άρθρου 13 του 
ν.3149/2003. 

- Της Ιταλικής µε πτυχίο CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του 
Πανεπιστηµίου της Περούντζια ή µε πτυχίο DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού 
Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης) ή µε πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello socialle του Πανεπιστηµίου Γενεύης ή µε 
πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003), ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου 
Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας µας, και ειδικότερα στο Τµήµα 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού οδός Κριάρη, αρ. 40 (Μέγαρο Πάνθεον, 1ος όροφος), αρµόδιος υπάλληλος κα 
Λυβιάκη Μαρία (28213 41674) έως και Παρασκευή 30/6/2012. 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά: 
1. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα.  
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας. 
3. Επικυρωµένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών  
4. Επικυρωµένα αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών  
5. 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.  

6. 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 

 2

ΑΔΑ: Β4Λ5ΩΗ5-Υ4Υ



πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειµένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυµα πρόσληψης ή όχι. Σε 
περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή 
χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη). 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν έχει εργαστεί 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. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την 
υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και 
λήξη). 

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν έχει συµπληρώσει 
είκοσι τέσσερις (24) µήνες στην ίδια υπηρεσία (συµπεριλαµβανοµένων και των πρώην ∆ήµων Χανίων, 
Ακρωτηρίου, Νέας Κυδωνίας, Θερίσσου, Σούδας, Κεραµιών, Ελ. Βενιζέλου) και οι µε την ίδια ή παρεµφερή 
ειδικότητα (υπολογίζονται οι συµβάσεις που ξεκίνησαν µετά τις 19-7-2004, ηµεροµηνία δηµοσίευσης του 
Π.∆.164/2004). 

9. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος τη διάρκεια και το είδος της 
εµπειρίας του. Η σχετική εµπειρία θα συνεκτιµηθεί. 

 
Η παρούσα να αναρτηθεί ολόκληρη στο ∆ηµοτικό κατάστηµα (Πίνακας Ανακοινώσεων) και στην ιστοσελίδα 
του ∆ήµου. 
 
 
 Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Κοινοπ:  
ΤΑΑ∆ (2) 
Γραφείο Γεν.Γραµµατέα  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΝΙ∆ΗΣ 
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