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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (με αντίτιμο)

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 εδαφ. γ' του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής

για  την  επιλογή  προσωπικού  και  ρύθμιση  θεμάτων  διοίκησης»  (ΦΕΚ  28  Α),  όπως  έχουν
τροποποιήθηκε  και  συμπληρώθηκε  με  τις  διατάξεις  το  άρθρου  1  παρ.  2  εδαφ.  β'  του
Ν.3812/2009 και ισχύει.

2. Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  “Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -  Πρόγραμμα  Καλλικράτης”  και  τις  διατάξεις  του  Ν.4555/2018
“Πρόγραμμα Κλεισθένης”.

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).

4. Το άρθρο 48 του ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-05-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης –
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και
άλλες διατάξεις ».

5. Τις με αριθμ.  107/2018 και  856/2017  αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων περί
πρόσληψης 6 (έξι) Π.Ε. Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας  8 μηνών,  6ωρης απασχόληση,  με  κάλυψη της  δαπάνης  υπό
μορφή αντιτίμου. 

6. Την υπ’ αριθμ.  3540/16-3-2018 Εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Κρήτης
για  πρόσληψη  προσωπικού  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  στο  Δήμο  Χανίων  με
αντίτιμο, προς το Υπουργείο Εσωτερικών. 

7. Την με αρ. πρωτ.  20914/16-5-2018  έγγραφο του του Υπουργού Εσωτερικών περί έγκρισης
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4325/2015 απασχόλησης 6 (έξι) ατόμων με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι
αντιτίμου στο Δήμο Χανίων.

8.  Το υπ’ αριθμ. 22632/23-05-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την έγκριση
πρόσληψης  προσωπικού  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  (με
αντίτιμο).

9.  Τον Οργανισμό Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου Χανίων (ΦΕΚ 2812/τ΄Β΄/12-12-  2011),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την υπ’ αριθμ. 11869/09-03-2018 Βεβαίωση Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Χανίων περί ύπαρξης πιστώσεων για τη δαπάνη μισθοδοσίας 
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Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 6 (έξι)
ατόμων έναντι  αντιτίμου,  προκειμένου  να  λειτουργήσουν  οι  αθλητικές  εγκαταστάσεις  και  να
υλοποιηθούν προγράμματα άθλησης στο Δήμο Χανίων, που εδρεύει στα Χανιά, και συγκεκριμένα
της κάτωθι ειδικότητας με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά προσόντα:

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

Δήμος Χανίων Χανιά ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ 8μήνες 6

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Τίτλος  σπουδών:  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.
Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του
πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, για τη βαθμολογική αντιστοιχία.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ  οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία 
πολλαπλασιάζονται με το 40)

κατηγορίες  ΠΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10
μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400

2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ  (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 57 58 59 60 και
άνω

μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 399 406 413 420

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου

στο δημόσιο  ή  ιδιωτικό  τομέα ή  άσκηση επαγγέλματος  σε  καθήκοντα ή  έργα  συναφή με το
αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση του ζητούμενου τίτλου σπουδών

ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1.  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 
2. Οι  υποψήφιοι  δεν  θα  πρέπει  να  έχουν  κώλυμα  κατά  το  άρθρο  16  του Ν.  3584/2007

«Κώδικας  κατάστασης  των  Δημοτικών  και  Κοινοτικών  Υπαλλήλων  (ότι  δεν  τελούν  υπό
απαγόρευση, δικαστική αντίληψη και ότι : α) έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία
επιλογής καθ ότι α) δεν καταδικάστηκε για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για
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κλοπή,  υπεξαίρεση  (κοινή  ή  στην  υπηρεσία),  απάτη,εκβίαση,  πλαστογραφία,  απιστία
δικηγόρου δωροδοκία ,καταπίεση απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ
υποτροπή,  συκοφαντική  δυσφήμηση,  καθώς  και  για  οποιοδήποτε  έγκλημα  κατά  της
γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν
είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για
πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης,  έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ)
λόγω καταδίκης, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί
η στέρηση αυτή, δ) δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική),
υπό  επικουρική  δικαστική  συμπαράσταση  (πλήρη  ή  μερική)  και  υπό  τις  δύο  αυτές
καταστάσεις. 

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. 

4. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση η οποία πρέπει να 
συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα εξής δικαιολογητικά : 

1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων 
δημόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας. 

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλο σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής 
βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του . 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι : 
α) για τους άνδρες ότι έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα 

απαλλαγεί. 
β) δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 
γ)  εάν  έχουν  απασχοληθεί  το δωδεκάμηνο  χρονικό  διάστημα  που  προηγείται  της  
λήξης της σύμβασης, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση

εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορέα του  δημοσίου  ή
ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά των γενικών και ειδικών τυπικών προσόντων
ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. 

Για την απόδειξη της εμπειρίας εφόσον υπάρχει απαιτείται: 

(1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα απαιτούνται αθροιστικά:

· Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια
της ασφάλισης και

· Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου  κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας
του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη,  φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της
επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Σε  περίπτωση  που  από  την  βεβαίωση  του  ασφαλιστικού  φορέα  δεν  προκύπτει  η
ειδικότητα με την οποία απασχολήθηκε ο υποψήφιος τα παραπάνω δικαιολογητικά θα
πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση εργοδότη για το είδος της εργασίας.
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(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά:

· Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια
της ασφάλισης,

· Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι
πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο
της εμπειρίας και

· Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή ενός τουλάχιστον δελτίου παροχής
υπηρεσιών  ανά έτος,  που  να  καλύπτουν  ενδεικτικώς  τη  διάρκεια  και  το  είδος  της
εμπειρίας.

Για τον υποψήφιο  χωρίς ελληνική ιθαγένεια,  ο οποίος πρέπει  να αποδείξει  ότι  γνωρίζει  την
Ελληνική  γλώσσα  σε  βαθμό  επαρκή  για  την  άσκηση  των  καθηκόντων  της  επιδιωκόμενης
ειδικότητας, απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ.1). 

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως) των επιλεγέντων προσώπων
θα  καθορισθεί  με  απόφαση  του  τμήματος  Αθλητισμού  και  Πολιτισμού,  της  Διεύθυνσης
Κοινωνικής  Προστασίας,  Παιδείας,  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  ανάλογα  με  τις  υπηρεσιακές
ανάγκες όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά, σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας . 
Όσοι τελικά επιλεγούν, θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(Ι.Δ.Ο.Χ.) για διάστημα έως (8) οκτώ μηνών με 6ωρη ημερήσια απασχόληση. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης,  θα δημοσιευθεί  σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες
τοπικές εφημερίδες του νομού Χανίων.

Ανάρτηση  ολόκληρης  της  ανακοίνωσης  να  γίνει  στο  χώρο  των  ανακοινώσεων  του  δημοτικού
καταστήματος  του δήμου Χανίων,  στον οποίο εδρεύει  η υπηρεσία.  Θα συνταχθεί  και  σχετικό
πρακτικό ανάρτησης στο φορέα. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  δηλώνοντας  την  ειδικότητα,
επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία προβλέπονται για την απόδειξη των
προσόντων τους και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια
αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση:  Δήμος Χανίων, Κριάρη 40, Τ.Κ.73135 Χανιά, απευθύνοντας την στο Τμήμα Ανάπτυξης
Ανθρώπινου  Δυναμικού,  τηλ.  Επικοινωνίας:  2821341671  και  2821341674.  Στην  περίπτωση
αποστολής  των αιτήσεων ταχυδρομικώς,  το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται  με  βάση την
ημερομηνία  που  φέρει  ο  φάκελος  αποστολής,  ο  οποίος  μετά  την  αποσφράγισή  του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες  (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδες ή
της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος  του  δήμου  Χανίων,  εφόσον  η  ανάρτηση  είναι  τυχόν  μεταγενέστερη  της
δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της
τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε
η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
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Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση και τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην
υπηρεσία  μας  στην  ανωτέρω  διεύθυνση  ή  β)  στο  δικτυακό  τόπο  του  Δήμου  Χανίων
www.chania.gr.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι  πίνακες  κατάταξης  των  υποψηφίων  θα  αναρτηθούν  στον  Πίνακα Ανακοινώσεων  στο
Δημαρχείο Κυδωνίας 29, Χανιά. 

Κατά  των  ανωτέρω  πινάκων  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλλουν  ενστάσεις  –
αιτήσεις  θεραπείας  στο  φορέα  ,  μέσα  σε  αποκλειστική  προθεσμία   η  οποία  λήγει  μετά  την
πάροδο πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση τους. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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