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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής 
διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών  αναγκών Τμήματος 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου, μετά την κήρυξη του Δήμου Χανίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
πολιτικής προστασίας» 

Ο  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα 
Κλεισθένης». 

2. Τις διατάξεις του αρ. 20 του  ν.2190/94. 
3. Το άρθρο 212 του ν. 3584/2007, σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε 

ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α., για την αντιμετώπιση 
απρόβλεπτων και επειγουσών  αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. 

4. Το με αρ.πρωτ. 14193/27-03-2019 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πρασίνου, της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας, σχετικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

5. Την υπ’αρ. 17502/15-04-2019 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Χανίων περί ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό έτους 2019, για την κάλυψη της 
δαπάνης μισθοδοσίας, για την πρόσληψη του ανωτέρω εποχικού προσωπικού.  

6. Τη με αρ. 297/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η 
πρόσληψη συνολικά εννέα (9) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, μετά την κήρυξη του Δήμου Χανίων σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.  

7. Την υπ’αριθμ. ΓΝ45/28-5-2019 γνωμοδότηση της Τριμελούς Επιτροπής του Συμβούλιου της 
Επικρατείας, σχετικά με την έγκριση άμεσης πρόσληψης συνολικά εννέα (9) ατόμων, για την 
κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών της υπηρεσίας. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής 
διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών συνολικά 9 ατόμων, κατά αριθμό ατόμων κλάδου και ειδικότητας, ως 
ακολούθως: 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ              ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΕ  Οδηγών (Γ΄ή Δ’ κατηγορίας)  2 4 μήνες 

ΔΕ Χειριστή γερανοφόρου οχήματος (αρπάγη) 1 4 μήνες 

YE Εργατών Γενικών Καθηκόντων     6 4 μήνες 

 
α) Εν ελλείψει οδηγών με δίπλωμα Γ' ή Δ’ κατηγορίας, μπορεί να προσληφθεί αντίστοιχος αριθμός Οδηγών 
με δίπλωμα Β' κατηγορίας. 

β) Το παραπάνω προσωπικό θα πρέπει να έχει την ικανότητα να χρησιμοποιήσει εργαλεία χειρός και μικρά 
μηχανήματα, όπως αλυσοπρίονα με ή χωρίς κοντάρι. Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνεται από το 
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επιστημονικό προσωπικό (δασολόγο ή γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπόνο) του Τμήματος Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου. 

  
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία τουλάχιστον 18 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική 
καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν, να πληρούν 
τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με την παρ.2 του αρθρ.169 του ν.3584/07 και να μην έχουν 
κώλυμα απασχόλησης δωδεκαμήνου στο Δήμο Χανίων . 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  

Τα τυπικά προσόντα καθορίζονται βάσει του Π.Δ. 50/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: 

1. Για τις θέσεις YE Εργατών Γενικών Καθηκόντων δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα πρόσληψης 
σύμφωνα με  την παρ 2 του άρθρου 5 του Ν  2527/1997 (ΦΕΚ 206 /Α/08.10.1997). 

2. Για τις θέσεις ΔΕ  Οδηγών (Γ΄ ή Δ’ κατηγορίας) απαιτείται  : 
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού 
σχολείου) και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της  άδειας οδήγησης 
αυτοκινήτου.  
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' ή Δ΄ κατηγορίας.  
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

Εν ελλείψει οδηγών με δίπλωμα κατηγορίας Γ' ή Δ’ μπορεί να προσληφθεί αντίστοιχος αριθμός 
Οδηγών με δίπλωμα κατηγορίας Β'. 

3. ΔΕ Χειριστή γερανοφόρου οχήματος (αρπάγη) απαιτείται: 
α) Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 ή Άδεια 
Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης 
(θερμικές μηχανές) Ομάδας Γ΄, Τάξης Γ΄ του π.δ. 31/1990 και 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και  
γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας ή 
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο 
απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση 
της παραπάνω άδειας χειριστή. 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πλέον των τυπικών προσόντων όπου απαιτείται, πρέπει να 
υποβάλουν υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.  

• 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. 
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από 14/6/2019 έως και 19/6/2019 είτε α)  
ταχυδρομικώς είτε 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 (Κριάρη 40 - Μέγαρο Πάνθεον, 1ος όροφος, τηλ. 28213 41674-
675).  
 Η παρούσα να αναρτηθεί ολόκληρη στο Δημοτικό κατάστημα (Πίνακας Ανακοινώσεων) και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.  

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 
 
 

ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Δημάρχου  


