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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου προς αντικατάσταση προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς 

αναστολής  καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας κατ’ εφαρμογή της περ. (α) 
της παρ.6 του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3582/2010 (ΦΕΚ 87 Α77-6-2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης ,» 

2. Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και κοινοτικών Υπαλλήλων» 
(ΦΕΚ 143/τ.Α /28-6-2007).  

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4765/15-1-2021 (ΦΕΚ 6/Α’/2021) σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του 

συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Α.Σ.Ε.Π. και λοιπές διατάξεις. 
5. Τις διατάξεις των άρθρων 205, 206 και 207 του Ν. 4820/21 (ΦΕΚ 130/23.07.2021 τεύχος Α'): «Οργανικός 

Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις». 
6. Την αριθ. πρωτ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/172/οικ.15287/28-7-2021 53 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα 

«Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.  
7. Το με αριθ. πρωτ. 1274/03-08-2021  έγγραφο της Δ/νσης του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων. 
8. Την αριθ. πρωτ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16259/16-8-2021 56 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα 

«Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.  
9. Τις αριθ. πρωτ. 132/1402/19-08-2021 και 136/1424/24-08-2021 αποφάσεις αναστολής καθηκόντων 

προσωπικού του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. 
10. Τη βεβαίωση πιστώσεων από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του  Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων. 
11. Την αριθ. πρωτ: 29/1430/24-08-2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων που αφορά στην 

έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου προς αντικατάσταση προσωπικού σε περίπτωση 
εφαρμογής του καθεστώτος αναστολής  καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας 
κατ’ εφαρμογή της περ. (α) της παρ.6 του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021». 

12. Τον ΟΕΥ του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, ισχύει και δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 
2192/τ.Β'/12-10-2015. 

13. Το γεγονός ότι για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και όπως ορίζουν οι σχετικές 
διατάξεις του Ν. 4820/21 (ΦΕΚ 130/23.07.2021 τεύχος Α'), εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού 
COVID-19 όλο το προσωπικό των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας 
ατόμων με αναπηρία και σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης 
γενικής ή ειδικής διάταξης, επιβάλλεται το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς 
λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.  

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων ως εξής : 
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     ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ: 

Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Διάρκεια Απασχόλησης 

ΠΕ Ιατρός Παθολόγος  
ή Γενικός Ιατρός 

1 

3 μήνες με πλήρη απασχόληση και με 
δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) 
μήνες ακόμα.  

 

ΔΕ Βοηθός Νοσοκόμου 1 

3 μήνες με πλήρη απασχόληση και με 
δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) 
μήνες ακόμα.  

 

ΔΕ Διοικητικού 1 

3 μήνες με πλήρη απασχόληση και με 
δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) 
μήνες ακόμα.  

 

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 1 

3 μήνες με πλήρη απασχόληση και με 
δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) 
μήνες ακόμα.  

 

ΣΥΝΟΛΟ 4  
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ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ 
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ/ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 
1 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής. 
β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. 
γ) Τίτλος ιατρικής ειδικότητας. 
δ) Βεβαίωση εγγραφής μέλους Ιατρικού συλλόγου. 

ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΟΥ 

1 

 α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής 
Νοσηλευτικής Σχολής (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ) ή Δ.Ι.Ε.Κ ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή 
Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυμα-τολογίας (Βοηθός 
Τραυματολογίας ορθοπεδικήςHealthReport.gr) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή 
Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής 
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ή 
Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή 
Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή 
Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων 
Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις ή 
Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή – τριας ή βεβαίωση ότι πληροί 
όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του βοηθού 
νοσηλευτήτριας. 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας  
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων,  (ii) 
υπολογιστικών φύλλων (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997) 

 
 

 

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). 
 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 
Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16259/16-8-2021 Εγκύκλιο 56 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα 
«Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», ως κύριο κριτήριο πέρα 
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των απαιτούμενων κατά τις κείμενες διατάξεις τυπικών προσόντων, βάσει των οποίων θα γίνει η η πρόσληψη του εν 
λόγω προσωπικού καθορίζεται η Εμπειρία σε συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. 
Επικουρικά και μόνο στην περίπτωση που βάσει του κυρίου κριτηρίου κατάταξης της εμπειρίας δεν προκύπτει 
προσληπτέος υπάλληλος λόγω ισόβαθμης εμπειρίας, λαμβάνονται υπόψη τα τυπικά προσόντα και συγκεκριμένα: 
 
α) Προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν συναφές διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, 
μεταξύ αυτών προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν μεγαλύτερο βαθμό στο (βασικό) πτυχίο ή δίπλωμα. Μεταξύ των 
εχόντων τον αυτό βαθμό προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν τον αρχαιότερο, ως προς την ημερομηνία κτήσεως, 
(βασικό) τίτλο σπουδών. 
 β) Μεταξύ των υπολοίπων προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν συναφή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Για τη μεταξύ 
τους σειρά κατάταξης εφαρμόζονται αναλόγως τα εκτιθέμενα στην ανωτέρω περίπτωση α’. 
 γ) Μεταξύ των λοιπών η σειρά κατάταξης καθορίζεται από το βαθμό του τίτλου σπουδών, εφαρμοζομένων, επίσης, 
κατά τα λοιπά, αναλόγως, των οριζομένων στην ανωτέρω περίπτωση α’. 
 
 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 
Ως λαμβανόμενη υπόψη 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 και 
αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) του ΑΣΕΠ με ημερομηνία 10/6/2021, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
 
Ειδικότερα: 
 

    Η Βαθμολογούμενη εμπειρία υποψηφίων για τη θέση ΠΕ Ιατρού Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού λαμβάνεται 
υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία 
επιλογής. 

 
    Η Βαθμολογούμενη εμπειρία υποψηφίων για τη θέση ΔΕ Βοηθού Νοσοκόμου λαμβάνεται υπόψη μετά την 

απόκτηση της ζητούμενης από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωσης 
πλήρωσης των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση επαγγέλματος. 

 
    Η Βαθμολογούμενη εμπειρία υποψηφίων για τη θέση ΔΕ Διοικητικού λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση του 

βασικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας. 
 

    Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τη θέση ΥΕ Γενικών Καθηκόντων λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε 
οποιαδήποτε καθήκοντα.  
 

Ο τρόπος απόδειξης της γνώσης χειρισμού Η/Υ περιγράφεται αναλυτικά στο ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  (Α1) 
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ της σελίδας του ΑΣΕΠ. 
 
(https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/page1505/page19?_afrLoop=90466471390638354&_adf.ctrlstate=x69gja5j
m_1#!%40%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fasep%26_adf.ctrl-state%3Dx69gja5jm_5) 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, στην οποία δηλώνουν μία και μόνο επιλογή θέσης, πρέπει να υποβάλουν 
υποχρεωτικά: 
 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 
 Αντίγραφα τίτλων σπουδών σύμφωνα με την ειδικότητα και τα απαιτούμενα ως άνω δικαιολογητικά ανά 

περίπτωση. 
 Τα απαιτούμενα στο παράρτημα για την απόδειξη της εμπειρίας δικαιολογητικά ανά περίπτωση. 
 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.3584/2007. 
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 Το προσωπικό που προσλαμβάνεται κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 207 του Ν. 4820/21 (ΦΕΚ 130/23.07.2021 
τεύχος Α'), οφείλει κατά τον χρόνο πρόσληψης να προσκομίσει:  
 
α) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 
2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της 
από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 
95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον 
εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19 ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 
4764/2020 (Α’ 256), ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, από όπου προκύπτει η συμπλήρωση 
δεκατεσσάρων ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού,  
 
β) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 
2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της 
από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 με 
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στη νόσηση από τον 
κορωνοϊό COVID-19 ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 
2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας ή ισοδύναμο πιστοποιητικό 
ή βεβαίωση τρίτης χώρας, από όπου προκύπτει η παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της 
θετικής διάγνωσης. Στην περίπτωση αυτή η λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να είναι 
μεταγενέστερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της θετικής διάγνωσης. 
 
Χωρίς την ως άνω κατά περίπτωση βεβαίωση ή πιστοποιητικό δεν είναι δυνατή η πρόσληψη και η 
κατάρτιση της σχετικής σύμβασης. 
 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα ως άνω δικαιολογητικά από 26/8/2021 
έως και 29/8/2021 μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: ghrokom@otenet.gr. 
 
Η παρούσα να αναρτηθεί ολόκληρη στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων (Πίνακας Ανακοινώσεων) και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.  

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  
                                                                                                                                        ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 
 
 

                                                                                                                                        ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΔΑ: 6ΓΕΕ4691ΗΡ-ΝΛΝ


