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          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη επτά (7) ατόμων κλάδου ΔΕ Διοικητικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
διάρκειας  δύο  (2)  μηνών τετράωρης  απασχόλησης  για  την  αντιμετώπιση εποχικών  αναγκών του
Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

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 14 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).
5. Την υπ’αρ.  408/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων αναφορικά στην

πρόσληψη επτά (7) ατόμων κλάδου ΔΕ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2)
μηνών  τετράωρης απασχόλησης για την κάλυψη των κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών
του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων. 

6. Την υπ’αρ. 981/28-06-2018 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
που αφορά στον Έλεγχο Νομιμότητας της 408/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.

7. Την  υπ'  αριθ.  πρωτ.  24709/29-05-2018 Βεβαίωση  πιστώσεων  από την  Διεύθυνση  Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Τις κατεπείγουσες εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες του Τμήματος  Τουρισμού της Δ/νσης Τοπικής

Οικονομικής Ανάπτυξης.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη επτά (7)  ατόμων κλάδου ΔΕ  Διοικητικού με σύμβαση εργασίας  ορισμένου χρόνου
διάρκειας  δύο  (2)  μηνών τετράωρης  απασχόλησης  για  την  αντιμετώπιση εποχικών  αναγκών του
Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι 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. 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).

                                                 ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΑΔΑ: 6ΩΚ1ΩΗ5-3ΗΚ



1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότη-

τας ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότη-

τα, ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότη-

τας  ή Απολυτήριος τίτλος: - Ενιαίου Λυκείου ή - Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ει -

δικότητα ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή

άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:  (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ)

υπηρεσιών διαδικτύου.  

3. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (καλή Β2 ) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίη-

ση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα

όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1

π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001..» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’».

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, ζητείται η καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας που να αποδεικνύεται.  

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών 

3. Αντίγραφο πτυχίων ξένων γλωσσών.  

4. Αποδεικτό γνώσης  χειρισμού Η/Υ. 

5. 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.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους  από  06-07-2018 έως  12-07-2018 ταχυδρομι-

κώς, 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 Αν-

θρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων (Κριάρη 40 - Μέγαρο Πάνθεον,

1ος όροφος, τηλ. 28213 41670 -671-674).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι  επτά  (07)  ημερολογιακές  ημέρες,  αρχής  γενομένης  από την

επόμενη ημέρα της ανάρτησης στο Δημοτικό Κατάστημα. 

ΑΔΑ: 6ΩΚ1ΩΗ5-3ΗΚ



Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Δημοτικό κατάστημα (Πίνακας Ανακοινώσεων) και στην ιστοσελίδα του

Δήμου Χανίων ( www.chania.gr).                                                                                                         

                                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

                                                                                                      ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ                   

Εσωτερική Διανομή: 
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικός Γραμματέας 
3. Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΑΔΑ: 6ΩΚ1ΩΗ5-3ΗΚ
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