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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 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.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 ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης ,»

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

3. Τις διατάξεις του Π.∆. 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:  ∆Ι∆Α∆/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 ∆/νσης του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Χανίων.

8. Την  αριθ.  πρωτ:  ∆Ι∆Α∆/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. Την  αριθ.  πρωτ:  ∆Ι∆Α∆/Φ.69/182/οικ.17896/20-9-2021 61  Εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  µε  θέµα

«Μέτρα & ρυθµίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού - Υποχρέωση διε-

νέργειας διαγνωστικού ελέγχου». 

10. Την αριθ. πρωτ. 172/1987/05-11-2021 απόφαση αναστολής καθηκόντων προσωπικού του ∆ηµοτικού Γηροκο-
µείου Χανίων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας.

11. Τη βεβαίωση πιστώσεων από το Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών του  ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Χανίων.
12. Την αριθ. πρωτ: 29/1430/24-08-2021 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ηµοτικού 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».

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

14. Το γεγονός ότι για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας και όπως ορίζουν οι σχετικές δια-
τάξεις 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. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικά ενός (1) ατόµου ως εξής:

     ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ:

Ειδικότητα Αριθµός Ατόµων ∆ιάρκεια Απασχόλησης

∆Ε ∆ιοικητικού 1

3 µήνες µε πλήρη απασχόληση και µε 

δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) µήνες 

ακόµα. 

ΣΥΝΟΛΟ 1

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 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.

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 ∆Ε 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: ∆Ι∆Α∆/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

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.
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Επικουρικά και µόνο στην περίπτωση που βάσει του κυρίου κριτηρίου κατάταξης της εµπειρίας δεν προκύπτει προσλη-

πτέος υπάλληλος λόγω ισόβαθµης εµπειρίας, λαµβάνονται υπόψη τα τυπικά προσόντα και συγκεκριµένα η σειρά κα-

τάταξης καθορίζεται από το βαθµό του τίτλου σπουδών, εφαρµοζοµένων, επίσης, κατά τα λοιπά, αναλόγως, των οριζο-

µένων 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  ∆Ε ∆ιοικητικού λαµβάνεται  υπόψη  µετά  την  απόκτηση  του
βασικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας.

Ο  τρόπος  απόδειξης  της  γνώσης  χειρισµού  Η/Υ περιγράφεται  αναλυτικά  στο  ΕΙ∆ΙΚΟ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   (Α1)
ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ της σελίδας του ΑΣΕΠ.

(https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/page1505/page19?
_afrLoop=90466471390638354&_adf.ctrlstate=x69gja5jm_1#!%40%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fasep
%26_adf.ctrl-state%3Dx69gja5jm_5)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

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 περί-
πτωση.

� 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 κω-
λύµατα του Π.∆. 164/2004, του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 και του άρθρου 206 του Ν.3584/2007.

� Το προσωπικό που προσλαµβάνεται κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 207 του Ν. 4820/21 (ΦΕΚ 130/23.07.2021 τεύ-
χος 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 εµβολια-
σµό 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 δεκατεσ-
σάρων 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 πληρο-
φορίες σχετικά µε την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στη νόσηση από τον κορω-
νοϊό 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 τρί-
της 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) µη-
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νών από την ηµεροµηνία της θετικής διάγνωσης.

Χωρίς την ως άνω κατά περίπτωση βεβαίωση ή πιστοποιητικό δεν είναι δυνατή η πρόσληψη και η κα-
τάρτιση της σχετικής σύµβασης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Οι  ενδιαφερόµενοι  µπορούν  να  καταθέτουν  τις  αιτήσεις  τους  µε  τα  απαιτούµενα  ως  άνω  δικαιολογητικά  από
09/11/2021 έως και 12/11/2021 µόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: ghrokom@otenet.gr.

Η παρούσα να  αναρτηθεί  ολόκληρη  στο  ∆ηµοτικό  Γηροκοµείο  Χανίων  (Πίνακας  Ανακοινώσεων)  και  στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου Χανίων. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
                                                                                                                                        ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

                                                                                                                                              ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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