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ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
Με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου (ζωσ 3 μθνϊν)
για τθ λειτουργία τθσ Παιδικισ Εξοχισ Κοκκίνθ Χάνι του Διμου Χερςονιςου

Ο Διμοσ Χερςονιςου Ν. Ηρακλείου μετά τθν υπ αρικμ. 248/2019 απόφαςθ Δθμοτικοφ
υμβουλίου Διμου Χερςονιςου, ανακοινϊνει ότι κα προςλάβει προςωπικό με ςφμβαςθ
εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου οριςμζνου χρόνου (μζχρι τρεισ (3) μινεσ), ςυνολικοφ αρικμοφ
ςαράντα πζντε ατόμων (45) για τθν αντιμετϊπιςθ κατεπείγουςασ ανάγκθσ για τθ
λειτουργία τθσ Παιδικισ Εξοχισ Κοκκίνθ Χάνι του Διμου Χερςονιςου, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν. 3812/2009 και τισ διατάξεισ του άρκρου
206 του ν. 3584/2007 για τισ εξισ ειδικότθτεσ και αρικμό κζςεων:
Ειδικότθτα
Αρικμόσ
Ειδικά Συπικά Προςόντα
Χρονικι Διάρκεια
Γυμναςτζσ
2 (δφο)
Πτυχίο Φυςικισ Αγωγισ Α.Ε.Ι. - Μζχρι (3) μινεσ
Σ.Ε.Ε.Φ.Α. τθσ θμεδαπισ ι
ιςότιμο
πτυχίο
αντίςτοιχθσ
ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ.
ε
περίπτωςθ
ζλλειψθσ
υποψθφίων με τα ανωτζρω
προςόντα είναι δυνατι θ
πρόςλθψθ φοιτθτϊν ΣΕΦΑΑ με
προτεραιότθτα
αυτοφ
που
ςπουδάηει ςτο μεγαλφτερο ζτοσ.
Ηλικία υποψθφίων από 18-45
ετϊν.
Ιατρόσ
1 (ζνασ)
Πτυχίο Ιατρικισ χολισ τθσ
Μζχρι (3) μινεσ
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ με άδεια
άςκθςθσ επαγγζλματοσ.
Ηλικία υποψθφίου μζχρι 65 ετϊν.
Απόφοιτοσ χολισ Νοςοκόμων με Μζχρι (3) μινεσ
Νοςοκόμοσ
1 (ζνασ)
άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ, ι
τελειόφοιτοσ ςχολισ νοςοκόμων
Ηλικία υποψθφίων ζωσ 65 ετϊν.
1 (ζνασ)
Απόφοιτοσ ι τελειόφοιτοσ
Μζχρι (3) μινεσ
Βοθκόσ
χολισ Μαγείρων ι (ΤΕ) με
Μαγείρου
εμπειρία ςτθν ειδικότθτα που να
αποδεικνφεται.
Ηλικία υποψθφίων από 18-65
ετϊν.
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Ειδικόσ
Σεχνίτθσ

1 (ζνασ)

Απόφοιτοσ χολισ μακθτείασ
του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83,
ειδικότθτασ θλεκτροτεχνίτθ, ι
άλλθσ ιςότιμθσ χολισ τθσ
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ,
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι
ειδικόσ τεχνίτθσ με εμπειρία
ςτθν ειδικότθτα θλεκτροτεχνίτθ
που να αποδεικνφεται. Ηλικία
υποψθφίων 18-65 ετϊν.

Μζχρι (3) μινεσ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ
1. Οι υποψιφιοι πρζπει να ζχουν θλικία που αναγράφεται κατά ειδικότθτα.
2. Να ζχουν τθν υγεία και τθ φυςικι καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των
κακθκόντων τθσ κζςεωσ που επιλζγουν.
3. Να μθν ζχουν κϊλυμα κατά το άρκρο 8 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (καταδίκθ, υποδικία,
δικαςτικι ςυμπαράςταςθ), με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ εξαίρεςθσ.
Εξαίρεςθ: Οι υποψιφιοι για κζςεισ βοθκθτικοφ ι ανειδίκευτου προςωπικοφ υπό τθν
προχπόκεςθ ότι ζχουν εκτίςει τθν ποινι τα μζτρα αςφαλείασ που τουσ ζχουν επιβλθκεί
ζχουν αρκεί ι ζχουν απολυκεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρκρο 4 § 6).
Β. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ αυτοπροςϊπωσ ι ηλεκτρονικά
στο email: e.sarri@hersonisos.gr ι με αποςτολι ςτο FAX 2813404608, από τισ 05.07.2019
θμζρα Παραςκευι ζωσ και 08.07.2019 θμζρα Δευτζρα ατά τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ
ςτο Διμο Χερςονιςου ςτισ Γοφρνεσ (Πρϊθν Αμερικάνικθ Βάςθ Γουρνϊν) αρμόδιοι
υπάλλθλοι: πανάκθ Ζλμα - τθλ. 2813404663, αρρι Ειρινθ τθλ. 2813404628.
Γ. ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαηί με τθν αίτθςι τουσ πρζπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξισ
δικαιολογθτικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ.
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου ςπουδϊν τουσ (όπου απαιτείται), ςτον οποίο να
αναγράφεται ο ακριβισ βακμόσ αυτοφ (ΜΟΝΟ για υποψθφίουσ των κατθγοριϊν
ΠΕ, ΣΕ και ΔΕ).
3. Φωτοαντίγραφο άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ (όπου απαιτείται).
4. Πιςτοποιθτικό εμπειρίασ ςτο αντικείμενο τθσ ειδικότθτασ (όπου απαιτείται)
5. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ότι δεν ζχουν κϊλυμα κατά το άρκρο 8 του
Τπαλλθλικοφ Κϊδικα: α) ότι δεν ζχουν καταδικαςτεί για κακοφργθμα και ςε
οποιαδιποτε ποινι για κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι και ςτθν υπθρεςία), απάτθ,
εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία δικθγόρου, δωροδοκία, καταπίεςθ, απιςτία περί
τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ κακ' υποτροπι, ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ,
κακϊσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι
οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν
ζχουν παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα
τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ, ζςτω και αν το αδίκθμα παραγράφθκε, γ) ότι δεν
ζχουν, λόγω καταδίκθσ, ςτερθκεί τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα και για όςο χρόνο
διαρκεί θ ςτζρθςθ αυτι, ότι δεν τελοφν υπό δικαςτικι ςυμπαράςταςθ.
6. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία να δθλϊνει ο υποψιφιοσ αν τον
αμζςωσ προθγοφμενο χρόνο από τθν υποβολι τθσ αιτιςεϊσ του ζχει απαςχολθκεί
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ςε δθμόςια υπθρεςία ι νομικό πρόςωπο του άρκρου 14 § 1 του Ν. 2190/1994 με
τθν ιδιότθτα του εποχικοφ εργαηόμενου ι για κάλυψθ περιοδικϊν ι πρόςκαιρων
αναγκϊν, ι όχι. ε περίπτωςθ που ζχει απαςχολθκεί να δθλϊνει τθν υπθρεςία ςτθν
οποία απαςχολικθκε και τθν ακριβι χρονικι διάρκεια τθσ απαςχόλθςισ του
(ζναρξθ και λιξθ)
7. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ.
8. Εάν ο τίτλοσ ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι απαιτείται, μόνον:
α) Προκειμζνου για Πανεπιςτθμιακι Εκπαίδευςθ, πράξθ αναγνϊριςθσ από το
Δ.Ι.ΚΑ.ΣΑ, για τθν ιςοτιμία, αντιςτοιχία του τίτλου και τθ βακμολογικι αντιςτοιχία
αυτοφ ι πράξθ αναγνϊριςθσ επαγγελματικισ ιςοτιμίασ από το υμβοφλιο
Αναγνωρίςεωσ Επαγγελματικισ Ιςοτιμίασ Σίτλων Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Σα ωσ
άνω δικαιολογθτικά να ζχουν εκδοκεί μζχρι τθν θμερομθνία λιξεωσ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων.
β) Προκειμζνου για Σεχνολογικι Εκπαίδευςθ, πράξθ αναγνϊριςθσ από το Ι.Σ.Ε., για
τθν ιςοτιμία, αντιςτοιχία του τίτλου και τθν βακμολογικι αντιςτοιχία αυτοφ ι
πράξθ αναγνϊριςθσ επαγγελματικισ ιςοτιμίασ από το υμβοφλιο Αναγνωρίςεωσ
Επαγγελματικισ Ιςοτιμίασ Σίτλων Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, που να ζχουν
εκδοκεί μζχρι τθν θμερομθνία λιξεωσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων.
γ) Προκειμζνου για Δευτεροβάκμια μθ τεχνικι ι μθ επαγγελματικι εκπαίδευςθ,
βεβαίωςθ ιςοτιμίασ από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Τπουργείου Εκνικισ Παιδείασ
και Θρθςκευμάτων και για τεχνικι και επαγγελματικι εκπαίδευςθ αλλοδαπισ,
πράξθ ιςοτιμίασ και κατάταξθσ τθσ επιτροπισ ιςοτιμιϊν του Οργανιςμοφ
Επαγγελματικισ Εκπαιδεφςεωσ και Καταρτίςεωσ (Ο.Ε.Ε.Κ.) - Εκνικισ Αντιςτάςεωσ
41, Ν. Ιωνία, Ακινα και βεβαίωςθ, για τθν αντιςτοιχία του βακμοφ από τθν
αρμόδια Διεφκυνςθ του Τπουργείου Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ςε
εικοςάβακμθ κλίμακα.
δ) Προκειμζνου για Τποχρεωτικι εκπαίδευςθ, βεβαίωςθ ιςοτιμίασ από τθ
Διεφκυνςθ Παιδείασ Ομογενϊν και Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) τθσ
Κ.Τ. του Τπουργείου Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ι από τισ κατά τόπουσ
Δ/νςεισ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ.
θμείωςθ:Σίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ, που απαιτοφνται για τθν
πρόςλθψθ πρζπει να είναι επικυρωμζνοι και επίςθμα μεταφραςμζνοι ςτθν
ελλθνικι γλώςςα, όπωσ ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ (άρκρο 29 Π.Δ. 50/2001)
Η παροφςα να αναρτθκεί ςτθ Διαφγεια κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου
www.hersonisos.gr
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ
ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
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