
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
Πληροφ. Μπολανάκη ∆εσποινα
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης  73135
Τηλ.: 28213-41673

Fax: 28210- 93300 www  .  chania  .  gr     , email: t-adynamiko  @  chania  .  gr             Χανιά 21/6/2013
           Α.Π :  50655

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

«ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΑ» ΧΑΝΙΩΝ

Ο ∆ήµαρχος Χανίων
Έχοντας υπόψη

1. Τις  διατάξεις  του  ν.  3852/10  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006
3. Το άρθρ. 21 του ν. 2190/94 όπως συµπληρώθηκε και ισχύει.
4. Την  µε  αριθµό  459/2013  απόφαση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  που  αφορά  στην  πρόσληψη 

προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, για 
την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της παιδικής κατασκήνωσης στην περιοχή Καλαθά Χανίων, 
η  οποία  θα  λειτουργήσει  για  τρεις  περιόδους  των  δέκα  ηµερών  έκαστη  εντός  της  θερινής 
περιόδου. Η 1η περίοδος λειτουργίας θα είναι από 10 Ιουλίου έως 19 Ιουλίου, η 2η περίοδος θα 
είναι από 21 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου 2013, ενώ η 3η περίοδος που θα αφορά σε ΑµεΑ  ( παιδιά ) 
θα  είναι από 1 Αυγούστου έως 10 Αυγούστου 2013 .

5. Την  ΚΥΑ  ∆27/οικ.9585/399/03.04.2013  ΚΥΑ  (  ΦΕΚ  814/08.04.2013  τεύχος  Β΄)  µε  την  οποία 
ανατίθεται στο ∆ήµο Χανίων η οργάνωση και λειτουργία της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης 
Καλαθά Χανίων για το έτος 2013

6. Την µε αρ. πρωτ. οικ. ∆30/18952/509/12-6-2013 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και Εργασίας, 
Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Πρόνοιας,  µε  την  οποία  καθορίστηκε  ο  µέγιστος  αριθµός  µε  τις 
αντίστοιχες ειδικότητες που προβλέπονται για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων και µπορούν να 
προσληφθούν στο ∆ήµο Χανίων  τριάντα εννέα ( 39 ) θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων.

7. Την  ΚΥΑ  2/35503/0022/27.05.2013  (ΦΕΚ  1343/03.06.2013  τεύχος  Β΄),  που  καθορίζονται  οι 
αποδοχές  του  παραπάνω  προσωπικού  που  προσλαµβάνονται  µε  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού 
δικαίου για τις παιδικές εξοχές και κατασκηνώσεις αυτών που η λειτουργία τους ανατέθηκε στους 
δήµους.

8. Τη βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
9. Την µε αριθµό πρωτ.    1488/20-6-2013 έγκριση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης.
10. 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».

11. Την 33/2013 Απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβασης Αρµοδιοτήτων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την  πρόσληψη προσωπικού  µε  σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου  Χρόνου,  συνολικού 
αριθµού τριάντα εννεα (39) ατόµων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για την «Παιδική 
Εξοχή – Κατασκήνωση Καλαθά» για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες µε τα αντίστοιχα τυπικά 
προσόντα.
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ

Συντονιστές 1 Από 05/07/13 έως & 02/08/13

Επιµελητές 3 Από 06/07/13 έως & 02/08/13

Ειδικοί 
Συνεργάτες - 
Ψυχαγωγοί

2 Από 06/07/13 έως & 13/08/13

Ειδικοί 
Συνεργάτες- 
Χειροτεχνίας

1 Από 06/07/13 έως & 13/08/13

Γυµναστές 2 Από 06/07/13 έως & 02/08/13

Οµαδάρχες 11 Από 06/07/13 έως & 02/08/13

∆ιαχειριστές 1 Από 05/07/13 έως & 13/08/13

Βοηθ. 
∆ιαχειριστές

1 Από 06/07/13 έως & 13/08/13

Αποθηκάριοι 1 Από 06/07/13 έως & 13/08/13

Γιατροί 1 Από 06/07/13 έως & 13/08/13

Νοσοκόµοι 1 Από 06/07/13 έως & 13/08/13

Μάγειροι 1 Από 06/07/13 έως & 13/08/13

Βοηθ. Μαγείρων 1 Από 06/07/13 έως & 13/08/13

Οδηγοί 1 Από 06/07/13 έως & 13/08/13

Ειδικοί Τεχνίτες 1 Από 06/07/13 έως & 13/08/13

Εργάτες (άνδρες) 3 Από 06/07/13 έως & 13/08/13

Εργάτριες 
(γυναίκες)

5 Από 06/07/13 έως & 13/08/13

Φύλακας 1 Από 06/07/13 έως & 13/08/13

Ναυαγοσώστης 1 Από 06/07/13 έως & 13/08/13

ΣΥΝΟΛΟ 39

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών 
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων 

της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική 

συµπαράσταση).
ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

( ΚΥΑ ∆27/οικ.9585/399/03.04.2013  άρθρα 8 και 9 )
Προσόντα στελεχών
Τα στελέχη της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης είναι απόφοιτοι της σχολής Εκπαίδευσης Στελεχών ΠΕ 
ή απόφοιτοι των ΙΕΚ µε ειδικότητα στελεχών κατασκηνώσεων.

Ο Συντονιστής είναι πτυχιούχος Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής.

Σε  περίπτωση  έλλειψης  υποψηφίων  µε  τα  παραπάνω  προσόντα,  προτιµώνται  απόφοιτοι  Λυκείου  ή 
εξαταξίου Γυµνασίου µε ευδόκιµη κατασκηνωτική εµπειρία.

Ο Επιµελητής είναι απόφοιτος τουλάχιστον Β' τάξεως Λυκείου ή της ∆' τάξεως εξαταξίου Γυµνασίου µε 
ευδόκιµη κατασκηνωτική εµπειρία.

Ο Τµηµατάρχης είναι άτοµο µε ευδόκιµη κατασκηνωτική εµπειρία, απόφοιτος Λυκείου.

Ο Οµαδάρχης είναι απόφοιτος Α' τάξης Λυκείου ή ∆' τάξης Εξαταξίου Γυµνασίου.

Οι Ειδικοί Συνεργάτες είναι πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχολών:

α) Παιδαγωγικών Τµηµάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκοµίας

β) Τ.Ε.Ε.ΦΑ.
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γ) Τµηµάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

δ) Θεατρικών και ∆ραµατικών Σχολών

ε) Μουσικών και χορευτικών σχολών και

στ) Σχολών καλλιτεχνικών µαθηµάτων.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων µε τα παραπάνω προσόντα είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών µε 
κατασκηνωτική εµπειρία που να αποδεικνύεται.

Προσόντα λοιπού προσωπικού

Ο ∆ιαχειριστής είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου 

Ο  Γιατρός της Παιδικής Εξοχής  - Κατασκήνωσης είναι απόφοιτος ιατρικής Σχολής µε άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος  και  υποχρεούται  να  βρίσκεται  καθηµερινά  στους  χώρους  της  Παιδικής  Εξοχής  - 
Κατασκήνωσης.

Ο  Νοσοκόµος είναι  απόφοιτος  σχολής  Νοσοκόµων µε  άδεια  άσκησης  επαγγέλµατος  ή  τελειόφοιτος 
Σχολής Νοσοκόµων.

Ο Μάγειρας και ο βοηθός του είναι απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Σχολής Μαγείρων ή ΥΕ µε εµπειρία στην 
ειδικότητα  που  να  αποδεικνύεται.  Απαραίτητο  το  βιβλιάριο  υγείας  ή  έκδοση  αυτού  για  τους 
προσβληθέντες.

Ο  Αποθηκάριος είναι  τουλάχιστον  απόφοιτος  Λυκείου  και  κατά  προτίµηση  µε  προϋπηρεσία που  να 
αποδεικνύεται.

Ο Ειδικός Τεχνίτης απόφοιτος ανάλογης Σχολής ή µε εµπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται.

Ο Ναυαγοσώστης να διαθέτει αντίστοιχο δίπλωµα.

Βοηθητικό προσωπικό (εργάτες /εργάτριες) και φύλακας χωρίς ιδιαίτερα προσόντα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :
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 
και ότι είναι αληθινά τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση
3. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και της άδεια άσκησης επαγγέλµατος (όπου 
απαιτείται) 
4. Βεβαιώσεις κατασκηνωτικής εµπειρίας (όπου απαιτείται)
    (στις περιπτώσεις εµπειρίας στο ∆ήµο Χανίων δεν απαιτείται η προσκόµιση βεβαίωσης)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ∆ήµο Χανίων, (στη διεύθυνση Κριάρη 40, Μέγαρο 
Πάνθεον, Χανιά, 1ος όροφος, στο Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού, υπεύθυνη κα Σακελλαρίου 

Χριστίνα (τηλ. επικοινωνίας: 2821341670), από 21/6/2013 έως  28/6/2013
Η παρούσα ανακοίνωση και  η αίτηση  είναι διαθέσιµα  και  στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Χανίων 
(www.chania.gr)

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Κοιν: 

1. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
2. ΤΑΑ∆

       3.   Αντιδηµάρχο  κα Χατζηδάκη                                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΝΙ∆ΗΣ
       4.   ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,
             Πολιτισµού & Αθλητισµού 
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