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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας δύο 
(2) μηνών  για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών της υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

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

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>> και ιδιαίτερα των άρθρων 225 και 238 αυτού
 Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007
 Τις διατάξεις του αρ. 21 του  ν.2190/94
 Την  υπ' αριθμ. 604/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Χανίων
 Την   υπ'  αριθμ.  1656/13-09-2016  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 

Κρήτης  που  αφορά  στην  έγκριση  πρόσληψης  τριών  (3)  ατόμων  και  συγκεκριμένα  δύο  (2)  ΤΕ 
Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και ενός (1) ΔΕ Ηλεκτρολόγων 

 Τις κατεπείγουσες εποχικές και πρόσκαιρες  ανάγκες  για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών της 
υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης  διάρκειας 
συνολικά τριών (3) ατόμων κατά αριθμό ατόμων κλάδου και ειδικότητας, ως ακολούθως:

 ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ               ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ  

ΤΕ  - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2

ΔΕ  - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες
2.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).

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Για τις θέσεις  ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ απαιτείται τουλάχιστον:

α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής 
Τεχνολογίας  Τ.Ε.  με  κατεύθυνση  Ενεργειακής  Ηλεκτρολογίας  ΤΕΙ  ή  το  ομώνυμο  πτυχίο  ή  δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)  ΤΕΙ  ή  αντίστοιχο  κατά ειδικότητα πτυχίο  ή δίπλωμα ΤΕΙ  ή  
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή  
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αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος  
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΤΕ).

Για τη θέση  ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  απαιτείται τουλάχιστον:

ΚΥΡΙΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α)  Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  εγκαταστάτη  ή  συντηρητή  Ηλεκτρολόγου  ΣΤ’ 
ειδικότητας, οποιασδήποτε κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ή 2ης ομάδας Α’ ειδικότητας του 
π.δ. 108 /2013 (*), β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή 
Β'  κύκλου  σπουδών ή Ενιαίου  Πολυκλαδικού  Λυκείου  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού  Λυκείου ή  Τεχνικών 
Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή  
άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολικών  μονάδων  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής,  αντίστοιχης  ειδικότητας.  Γίνεται 
επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος 
τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει  
βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του  
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. Σελίδα 3 από 8 ΠΙΝΑΚΑΣ Β:  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα 
(τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α’  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον  οι  θέσεις  δεν  καλυφθούν  από  υποψηφίους  με  τα  ανωτέρω 
προσόντα)  α)  Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  εγκαταστάτη  ή  συντηρητή  Ηλεκτρολόγου  ΣΤ’  ειδικότητας, 
οποιασδήποτε κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ή 2ης ομάδας Α’ ειδικότητας του π.δ 108 /2013  
(*),  β)  Ο ομώνυμος ή  αντίστοιχος,  απολυτήριος  τίτλος  αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής  σχολής της  
ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε 
τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο  
υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια  
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β’  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον  οι  θέσεις  δεν  καλυφθούν  από  υποψηφίους  με  τα  ανωτέρω 
προσόντα)  α)  Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  εγκαταστάτη  ή  συντηρητή  Ηλεκτρολόγου  ΣΤ’  ειδικότητας, 
οποιασδήποτε κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ή 2ης ομάδας Α’ ειδικότητας του π.δ 108 /2013  
(*), β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 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 της παραπάνω άδειας(*).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ’  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον  οι  θέσεις  δεν  καλυφθούν  από  υποψηφίους  με  τα  ανωτέρω 
προσόντα)  α)  Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  εγκαταστάτη  ή  συντηρητή  Ηλεκτρολόγου  ΣΤ’  ειδικότητας, 
οποιασδήποτε κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ή 2ης ομάδας Α’ ειδικότητας του π.δ 108 /2013  
(*), β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 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 
της παραπάνω άδειας(*).

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 108/2013, 
εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, 
οφείλουν  να  προσκομίσουν  σχετική  βεβαίωση  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  από  την  οποία  να 
προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το 
βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας. 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:

 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

 Αντίγραφο του τίτλου σπουδών 

 Αντίγραφο Άδειας άσκησης επαγγέλματος

 Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986  ότι  δεν  έχουν  κώλυμα  κατά  το  άρθρο  16  του 
Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή 
για  κλοπή,  υπεξαίρεση  (κοινή  και  στην  υπηρεσία),  απάτη,  εκβίαση,  πλαστογραφία,  απιστία 
δικηγόρου,  δωροδοκία,  καταπίεση,  απιστία  περί  την  υπηρεσία,  παράβαση  καθήκοντος  καθ' 
υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα  κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν  
έχουν  παραπεμφθεί   με  τελεσίδικο  βούλευμα  για  κακούργημα  ή  για  πλημμέλημα  της  
προηγούμενης  περίπτωσης,  έστω  και  αν  το  αδίκημα  παραγράφηκε,  γ)  ότι  δεν  έχουν,  λόγω 
καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα  και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, 
δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους 
δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί στο Δήμο Χανίων .Σε 
περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής 
του (έναρξη και λήξη).

   

   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από 20/09/2016 έως και 23/09/2016  και ώρες 
από 8.30 έως 14.30, στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Κριάρη 40 - Μέγαρο Πάνθεον, 1ος όροφος, τηλ. 
28213 41670 -672-674).

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

Εσωτερική Διανομή:        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικός Γραμματέας
3. Τ.Α.Α.Δ.        
4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών                    ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
5. Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού
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