ΑΔΑ: 7ΧΕΙΩΗ5-Ν35

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.03.02 10:47:31
EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Πληροφ.: Αγιωτάκη Όλγα
Χανιά:02/03/2017
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135
Α.Π.:10296
Τηλ.: 2821341671 Fax: 2821341679
www.chania.gr , email: t-adynamiko@chania.gr
ΘΕΜΑ: Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

Έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ.22 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη διοίκηση- Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50ΕΚ», το οποίο
συμπλήρωσε την παρ.20α του άρθρου 9 του Ν.4057/2012, η οποία αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 41, παρ. 1α του Ν.4325/2015, σύμφωνα με τις οποίες δεν απαιτείται η προηγούμενη
έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280) για την πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας
με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η
διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών
και κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α /28-6-2007) σε συνδυασμό με την περίπτωση (ιε)
της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006.
6. Την υπ’αρ.58/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων αναφορικά στην
πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων, για την κάλυψη των κατεπειγουσών και
πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑΜΕΑ και Ισότητας της Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού και συγκεκριμένα του Νυχτερινού
Καταφυγίου Αστέγων του Δήμου Χανίων.
7. Την υπ’αρ. 279/20-2-2017 εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης.
8. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Χανίων (ΦΕΚ 2812/τ.Β./12-12-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη των κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος
Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑΜΕΑ και Ισότητας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,
Αθλητισμού και Πολιτισμού και συγκεκριμένα του Νυχτερινού Καταφυγίου Αστέγων του Δήμου Χανίων.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες.
2.Να έχουν ηλικία από 18 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).

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για
την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:
1.

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2.

Αντίγραφο του τίτλου σπουδών (όπου θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου).

3.

Αντίγραφο Άδειας άσκησης επαγγέλματος.

4.

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.

5.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι το αμέσως προηΑΔΑ: 7ΧΕΙΩΗ5-Ν35
γούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται με αφετηρία την τελευταία ημέρα της απασχόλησης
για την οποία πρόκειται να προσληφθεί, δεν έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή Νομικό
Πρόσωπο του άρθρου 14 , παρ.1 του Ν. 2190/1994. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να
δηλώνει την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

6.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν υπόκειται
στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ.164/2004, όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό
τριών (3) μηνών μεταξύ συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη για την κάλυψη ιδίων ή παρεμφερών αναγκών (όρθρο 5), ενώ η
συνολική χρονική διάρκεια των συμβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες (άρθρο 6).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από 3-2-17 έως και 8-3-2017 : α) ταχυδρομικώς β)
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή και ώρες από 8.30 έως 14.30, στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων (Κριάρη 40 - Μέγαρο Πάνθεον, 1ος όροφος, τηλ.
28213 41670 -672-674). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (05) ημερολογιακές ημέρες, αρχής γενομένης από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στο Δημοτικό Κατάστημα.

Η παρούσα να αναρτηθεί ολόκληρη στο Δημοτικό κατάστημα (Πίνακας Ανακοινώσεων) και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικός Γραμματέας
3. Τ.Α.Α.Δ.

4. Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού

