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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Χανιά 25/06/2018
Αρ.Πρ:29330

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση του
«Ολοήμερου Οικολογικού Σχολείου για την καλοκαιρινή περίοδο »
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 “Αρμοδιότητες του Δημάρχου”.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών
και κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α /28-6-2007).
4. Τις διατάξεις άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ.22 του Ν.4071/2012 όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο 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.
6. Την υπ’ αρ. 359/30-05-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων, που
αφορά στην έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την υλοποίηση του προγράμματος “Ολοήμερο
Οικολογικό Σχολείο για την καλοκαιρινή περίοδο”.
7. Την υπ’αρ. 884/21-6-2018 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. 22748/16-05-2018 Βεβαίωση πιστώσεων από την Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.
9. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Χανίων (ΦΕΚ 2812/τ.Β./12-12-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
10. Την υπ' 282/1-06-2018 Απόφαση Δημάρχου Χανίων “Ορισμός Αντιδημάρχων και

Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων”.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 32 ατόμων ως
εξής :
Ειδικότητα

Αριθμός Ατόμων

Διάρκεια Απασχόλησης

ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής

20

2 μήνες με πλήρη απασχόληση

ΤΕ Νοσηλευτών

6

2 μήνες με πλήρη απασχόληση

ΔΕ Ναυαγοσώστης

6

2 μήνες με 4ωρη απασχόληση
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ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

20

Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 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.

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

6

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής 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 ειδικότητας, β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή - Νοσηλεύτριας
(ΤΕ) ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του
επαγγέλματος του Νοσηλευτή -Νοσηλεύτριας και γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης
Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης
Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση
εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη
φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την
έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004.

ΔΕ ΝΑΥΑΓΩΣΩΣΤΩΝ

6

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
ανεξαρτήτως ειδικότητας και β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή Πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη
αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής από οικεία Λιμενική αρχή.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. (Ν.2431/1996). Για τους πολίτες κρατών
μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό
ελληνομάθειας (Ν.2413/1996, άρθρο 10, παρ.1). Για την κατηγορία ΠΕ και ΤΕ προσωπικού
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2. Για την κατηγορία ΔΕ μη διοικητικού προσωπικού,
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β1.
2. Οι υποψήφιοι πρέπει 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),
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 πτυχίου ή διπλώματος ή πιστοποιητικού Ναυαγοσώστη αναγνωρισμένης
ναυαγοσωστικής σχολής από οικεία Λιμενική αρχή.
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού
Κώδικα, τα κωλύματα του Π.Δ. 164/2004, του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 και του άρθρου 206
του Ν.3584.
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από Τετάρτη 27/06/2018 έως και Πέμπτη
28/06/2018 και ώρες από 8:30 έως 14:30 α) ταχυδρομικώς ή 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.
2821341671 -673-674).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δύο (02) εργάσιμες ημέρες, αρχής γενομένης από την
επόμενη ημέρα της ανάρτησης στο Δημοτικό Κατάστημα.
Η παρούσα να αναρτηθεί στο Δημοτικό κατάστημα (Πίνακας Ανακοινώσεων) και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Χανίων (www.chania.gr).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ
κ.α.α.

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικός Γραμματέας
3. Δ/νση Κοιν. Πολ. Προστασίας, ΑΜΕΑ κ Ισότητας
Τμήμα Αθλητισμού
4. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

