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ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ       
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Πληροφ: Ε.Κυριακάκη
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης  73135
Τηλ.: 2821341675, Fax: 2821341679
www.chania.gr , email: t-adynamiko@chania.gr

«Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής 
διάρκειας τεσσάρων  (4) μηνών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2020».

Ο 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

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

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

 Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 
και κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α /28-6-2007).

 Τις διατάξεις του αρ. 21 του  Ν.2190/94.
 Τις διατάξεις του τεσσαρακοστού έκτου άρθρου της από 30-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 75/31-3-

2020) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 
κατεπείγουσες διατάξεις».

 Το άρθρο 116 του Ν.4547/2018 σχετικά με την διάρκεια συμβάσεων προσωπικού για την 
κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών Ο.Τ.Α. που απασχολείται στην 
πυρασφάλεια, μέχρι τη διάρκεια 4 μηνών.

 Την με αρ. 258/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την έγκριση πρόσληψης 
συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων, για τις ανάγκες του τομέα πυροπροστασίας με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων  (4) μηνών.

 Την υπ’αρ. πρωτ. 18234/5-5-2020 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Χανίων περί ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό έτους 2020 για την κάλυψη της 
δαπάνης μισθοδοσίας για την πρόσληψη του ανωτέρω εποχικού προσωπικού. 

 Τις κατεπείγουσες εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες για την κάλυψη δράσεων 
πυροπροστασίας  του Δήμου Χανίων.

 Την υπ’ αριθμ. 568/5-12-2019  (ΑΔΑ : ΩΜΣΜΩΗ5-ΑΑΘ) Απόφαση του Δημάρχου Χανίων με 
θέμα την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Χανίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης  
διάρκειας συνολικά 14 ατόμων, κατά αριθμό ατόμων κλάδου και ειδικότητας, ως ακολούθως:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ             ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΔΕ  Οδηγών (Γ΄ κατηγορίας) 2

YE Εργατών Γενικών Καθηκόντων    12

α) Εν ελλείψει οδηγών με δίπλωμα κατηγορίας Γ' μπορεί να προσληφθεί αντίστοιχος αριθμός Οδηγών με 
δίπλωμα κατηγορίας Β' και εν ελλείψει αυτών αντίστοιχος αριθμός εργατών γενικών καθηκόντων. 

β) Το προσωπικό YE Εργατών Γενικών Καθηκόντων, θα πρέπει να έχει την ικανότητα να χρησιμοποιήσει 
εργαλεία χειρός και μικρά μηχανήματα όπως χορτοκοπτικά και μικρά αλυσοπρίονα με ή χωρίς κοντάρι.

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 
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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

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΄ κατηγορίας) απαιτείται τουλάχιστον :
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' κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

Εν ελλείψει οδηγών με δίπλωμα κατηγορίας Γ' μπορεί να προσληφθεί αντίστοιχος αριθμός Οδηγών με 
δίπλωμα κατηγορίας Β' και εν ελλείψει αυτών αντίστοιχος αριθμός εργατών γενικών καθηκόντων.

                     ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από 4/6/2020 έως και 10/6/2020 είτε 
ηλεκτρονικά στο e-mail: t-adynamiko@chania.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία 
της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χανίων, Κριάρη 40, Τ.Κ. 73135 Χανιά, απευθύνοντάς 
την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Κριάρη 40 - Μέγαρο Πάνθεον, 1ος όροφος, τηλ. 28213 
41675).

Η παρούσα να αναρτηθεί ολόκληρη στο Δημοτικό κατάστημα (Πίνακας Ανακοινώσεων), σε μία 
εφημερίδα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας
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