
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Βρύσες, 09/11/2020    

                                             Αρ. Πρωτ.:  8864

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  υπ' αριθμ. ΣΟΧ  4/2020

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2μηνης διάρκειας
για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

Ο  Δήμαρχος Αποκορώνου

Έχοντας υπόψη:
1. Τις  διατάξεις  των νόμων 3463/2006  και 3852/2010
2. Τις  διατάξεις  των  άρθρων 168-170 & 206  του  Ν. 3584/2007 «Κύρωση  του  Κώδικα  Κατάστασης Δημοτικών &

Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 87/ Α΄/2007). 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. Ιε του Ν. 3812/2009, σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται

από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.  4 του Ν. 2738/1999 με την οποία προστέθηκε περίπτωση και στην παρ. 2 του

άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν 4071/2012 (ΦΕΚ 85/

τ.Α/11-04-2012) & την υπ΄ αριθμ. 37/οικ. 21097/28.05.2012 εγκ., του Υπ. Εσωτερικών αναφορικά με την εφαρμογή
του. 

6. Την  υπ’ αριθμ. 136/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ Ω65ΧΩΨΤ-ΑΨ6
7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (Φ.Ε.Κ. 2104/τ. Β’/2012, όπως τροποποιήθηκε με τα Φ.Ε.Κ.

3262/τ. Β’/2017, 1346/τ. Β’/19.04.2019 και 1903/τ. Β’/28.05.2019)
8. Την από 08.10.2020 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων στον

προϋπολογισμό  του  Δήμου  για  την  κάλυψη  της  δαπάνης  των  αποδοχών και  των  εργοδοτικών  εισφορών  του
προσλαμβανομένου προσωπικού

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) δίμηνης διάρκειας, συνολικά
επτά  (7) ατόμων για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα του
εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα
Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

101
Καθαριότητας του

Δήμου Αποκορώνου
Βρύσες

ΔΕ Οδηγών
(Απορριμματοφόρων, με

κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
2 μήνες 1

102
Καθαριότητας του

Δήμου Αποκορώνου
Βρύσες

ΥΕ  Εργατών  καθαριότητας
δημοτικών κτιρίων και

σχολικών μονάδων
2 μήνες 2

103
Καθαριότητας του

Δήμου Αποκορώνου
Βρύσες

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
συνοδοί απορριμματοφόρων 

2 μήνες 4

ΑΔΑ: 6Λ2ΒΩΨΤ-ΞΩ5



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών 
και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)  Δίπλωμα  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  ΙΕΚ  ειδικοτήτων:  (α)  Τεχνικού  Αυτοκινήτων Οχημάτων  ή  (β)
Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή 
Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή 
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή 
Σχολής  Μαθητείας  του ΟΑΕΔ του ν.  1346/1983  ειδικότητας  Μηχανοτεχνίτη  Αυτοκινήτου  ή  συναφούς
ειδικότητας, δηλαδή:
- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
 -Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή 
- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.                      
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού,  η  οποία να είναι  σε  ισχύ και  η  οποία  εκδίδεται  από τη
Διεύθυνση Ανάπτυξης Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού,  η  οποία να είναι  σε  ισχύ και  η  οποία  εκδίδεται  από τη
Διεύθυνση Ανάπτυξης Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει  μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος
τίτλος  κατώτερης  Τεχνικής  Σχολής  του  Ν.Δ.  580/1970  ή  απολυτήριος  τίτλος  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 των  αδειών οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού,  η  οποία να είναι  σε  ισχύ και  η  οποία  εκδίδεται  από τη
Διεύθυνση Ανάπτυξης Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει  μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος
τίτλος  κατώτερης  Τεχνικής  Σχολής  του  Ν.Δ.  580/1970  ή  απολυτήριος  τίτλος  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 έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση
των αδειών οδήγησης αυτοκινήτου. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού,  η  οποία να είναι  σε  ισχύ και  η  οποία  εκδίδεται  από τη
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών 
και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Διεύθυνση Ανάπτυξης Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 Για  την  άδεια  οδήγησης  αυτοκινήτου  Γ΄  κατηγορίας  από  10  Σεπτεμβρίου  2014  απαιτείται
υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  (σύμφωνα  με  την  απαιτούμενη  κατά  τα  ανωτέρω  άδεια
οδήγησης αυτοκινήτου)
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
 απαιτείται :

είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από
την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας στην περιοχή της
οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου.
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία
ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από
την ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε  περίπτωση  αντικατάστασης  άδειας,  για  την  ενσωμάτωση  μίας  ή  περισσοτέρων
κατηγοριών  ή  υποκατηγοριών  κατοχής  του  Πιστοποιητικού  Επαγγελματικής  Ικανότητας  (ΠΕΙ)  και
εφόσον  προκύπτουν  λόγοι  καθυστέρησης  της  διαδικασίας  επανέκδοσής  της,  γίνεται  δεκτή  και  η
ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία, πρέπει να
αναφέρονται:

 Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση

 Ο αριθμός της άδειας οδήγησης, την οποία κατέχει, καθώς και η ισχύς της (έναρξη, λήξη)

 Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση,
καθώς και η ισχύς του (έναρξη –λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία
επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από
την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας  δεν  έχει  προχωρήσει  στη  συγκρότηση  επιτροπής  για  τις  εξετάσεις  του  ανωτέρω
πιστοποιητικού  (ΠΕΙ), ο  υποψήφιος  προκειμένου  να  γίνει  δεκτός  για  τη  θέση  του  ΟΔΗΓΟΥ  της
συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας
αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη
συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά
την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης
θεώρησης,  πρέπει  οι  υποψήφιοι  να  συνυποβάλουν  και  σχετική  βεβαίωση  της  οικείας  υπηρεσίας
Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής
ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :

η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας
καθώς και
η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του    υποψηφίου στην
οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας
οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης  αλλοδαπής, για να
γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών 
και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

102, 103 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/1997)

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

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Το κατώτατο όριο ηλικίας θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο κατά την υποβολή της αίτησης.
2. Να έχουν Υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία 
προσλαμβάνονται.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική 
συμπαράσταση).
Σημείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος, Διατάγματος που 
αίρει τις συνέπειες της ποινής. 
4. Να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης  υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και
Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται  
πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται
με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958). Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η  γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε
βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας.  Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για
Βορειοηπειρώτες,  Κύπριους  Ομογενείς και Ομογενείς  αλλοδαπούς  που προέρχονται  από την  Κωνσταντινούπολη  και από  τα νησιά
Ίμβρο και Τένεδο.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ  ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους
οφείλουν να προσκομίσουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 

 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια).
 Άδεια παραμονής για τους υποψήφιους χωρίς ελληνική ιθαγένεια.
 Βασικό τίτλο σπουδών  
 Άδεια οδήγησης  αυτοκινήτου όπως προβλέπεται από την ανακοίνωση για τις θέσεις με κωδικό 101 
 Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού για τις θέσεις με κωδικό 101
 Πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης,  πρόσφατης  έκδοσης  (όχι  παλαιότερης  των  δύο  μηνών  από  την  ημερομηνία

υποβολής της αίτησης συμμετοχής), προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα. 
 Για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας,   πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να

απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 Για την  απόδειξη  της  εμπειρίας βεβαίωση  του  οικείου ασφαλιστικού  φορέα από την  οποία  να προκύπτει  η  διάρκεια  της

ασφάλισης  και υπεύθυνη  δήλωση  του  άρθρου  8  του  Ν.1599/86  στην  οποία  να  δηλώνεται  ο  χρόνος  και  η  ειδικότητα
απασχόλησης.  Οι  μισθωτοί  του  Δημόσιου  τομέα  μπορούν  εναλλακτικά  αντί  της  βεβαίωσης  του  ασφαλιστικού  φορέα  να
προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.   

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι : 
Α.  “το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) από την  τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί  σε

δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών”. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και
την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

Β.  “ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.
3584/07  και  ότι  δεν  έχουν  κώλυμα  κατά  το  άρθρο  16  του  Υπαλληλικού  Κώδικα.”
Τα παραπάνω δικαιολογητικά  θα  πρέπει  να  ισχύουν  τόσο  κατά  την  ημερομηνία  υποβολής  των  αιτήσεων,  όσο  και  κατά  την
ημερομηνία πρόσληψης. 
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 Οι  πολύτεκνοι  και  τα  τέκνα πολυτέκνων  οικογενειών:  Πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης,  πρόσφατης  έκδοσης  (όχι
παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής) στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή
τους κατάσταση ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής  αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης
Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.) σε ισχύ. Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον
από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα. 

 Για την απόδειξη της  εμπειρίας,  απαιτείται:  Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή απογραφικό  δελτίο ΙΚΑ που να
προκύπτει  η  διάρκεια  ασφάλισης.  Οι  μισθωτοί  του  δημοσίου  τομέα  μπορούν  εναλλακτικά  αντί  της  βεβαίωσης  του
ασφαλιστικού  φορέα να προσκομίσουν  βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την  οποία  να προκύπτει  η
διάρκεια απασχόλησης. 

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 6 και να την υποβάλουν μαζί με όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά από Τρίτη 10 /11/2020 έως και Πέμπτη  12/11/2020, 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 Αποκορώνου,  Βρύσες Αποκορώνου,  ΤΚ
73007  Χανιά,  απευθύνοντάς  την  στο  Τμήμα  Διοικητικών  Υπηρεσιών  υπ’  όψιν  κας  Άννας  Μαροπάκη   (Τηλ.  2825340318).  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.

Δ.  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης να γίνει:
1. Στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αποκορώνου, (Ταχ. Διεύθυνση: Βρύσες Χανίων ) συντασσομένου του 
απαιτούμενου κατά το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης,
2. Στη “Διαύγεια”.

Ο Δήμαρχος

Κουκιανάκης Χαράλαμπος

Αναπόσπαστο  τμήμα  της  παρούσας  ανακοίνωσης  αποτελεί  το  “Παράρτημα  ανακοινώσεων
Συμβάσεων  εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ) “  με  σήμανση έκδοσης  “02.12.2019”,  το  οποίο
περιλαμβάνει:  1.)  Οδηγίες  για  τη  συμπλήρωση  της  αίτησης  –  υπεύθυνης  δήλωσης  με  κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ  ΣΟΧ.6,  σε  συνδυασμό  με  επισημάνσεις  σχετικά  με  τα  προσόντα  και  τα
βαθμολογούμενα  κριτήρια  κατάταξης  των  υποψηφίων  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  κανονιστικές
ρυθμίσεις. 2. ) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία
επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό μέσω του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και
για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: 

Κεντρική σελίδα:  Πολίτες - Έντυπα – Διαδικασίες - Διαγωνισμών φορέων - Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 



ΑΔΑ: 6Λ2ΒΩΨΤ-ΞΩ5


		2020-11-09T15:10:20+0200
	Athens




