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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 149/2010 (Φ.Ε.Κ. 242/ Α΄/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας
Κρήτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214/ Α΄/6.11.2020), όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 175 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256/τ.Α΄/23.12.2020).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/2020 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή
προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3.3.1994), όπως ισχύουν
5.Την αριθµ.1593/2020 (πρακτικό Νο 38ο/2.12.2020) Α∆Α:ΩΕ5Λ7ΛΚ-ΨΧΒ) απόφαση Οικονοµικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, µε την οποία εγκρίνεται η πρόσληψη προσωπικού µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) µηνών στις
υπηρεσίες της Π.Ε. Χανίων, εξαιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών µέτρων
λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας, που προκύπτουν από την εµφάνιση και διασπορά
του κορωνοϊού COVID-19
6.Την αριθµ. 279636/30.11.2020 βεβαίωση του Τµήµατος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης της
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, περί πρόβλεψης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης
µισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης
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Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικά οκτώ (8)
ατόµων, για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, εξαιτίας της ανάγκης
λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας, που
προκύπτουν από την εµφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, σε υπηρεσίες της
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, όπως φαίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα όπως αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Β:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κωδικός
θέσης

100

101

102

103

104

Ειδικότητα

Υπηρεσία

ΠΕ/ΤΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

∆/νση ∆ηµόσιας
Υγείας και
Κοινωνικής
Μέριµνας Π.Ε.
Χανίων

∆/νση Αγροτικής
Οικονοµίας και
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
Κτηνιατρικής Π.Ε.
Χανίων

ΤΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

∆/νση Αγροτικής
Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε.
Χανίων

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

∆/νση ∆ηµόσιας
Υγείας και
Κοινωνικής
Μέριµνας Π.Ε.
Χανίων

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

∆/νση ∆ηµόσιας
Υγείας και
Κοινωνικής
Μέριµνας Π.Ε.
Χανίων

Έδρα υπηρεσίας

Χανιά
(∆. Χανίων)
Ν. Χανίων

Χανιά
(∆. Χανίων)
Ν. Χανίων

Χανιά
(∆. Χανίων)
Ν. Χανίων

Χανιά
(∆. Χανίων)
Ν. Χανίων

Χανιά
(∆. Χανίων)
Ν. Χανίων
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Αριθµός
ατόµων

∆ιάρκεια
σύµβασης

2

Από την
ηµεροµηνία
υπογραφής της
σύµβασης και µε
διάρκεια
απασχόλησης
έως 8 µήνες

2

Από την
ηµεροµηνία
υπογραφής της
σύµβασης και µε
διάρκεια
απασχόλησης
έως 8 µήνες

1

Από την
ηµεροµηνία
υπογραφής της
σύµβασης και µε
διάρκεια
απασχόλησης
έως 8 µήνες

2

Από την
ηµεροµηνία
υπογραφής της
σύµβασης και µε
διάρκεια
απασχόλησης
έως 8 µήνες

1

Από την
ηµεροµηνία
υπογραφής της
σύµβασης και µε
διάρκεια
απασχόλησης
έως 8 µήνες
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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Κύρια Προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση
Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης - Κοινωνικής
∆ιοίκησης µε κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας 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 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 Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση
ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος Κοινωνικού
Λειτουργού και
γ) Ταυτότητα µέλους του Συνδέσµου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), η οποία να
είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού
Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78 & 110 του ν.4488/2017 (Α΄137), η οποία να είναι σε ισχύ
µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόµενου έτους από την έκδοσή της.
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Κύρια Προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωµα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο
κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος
σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και
β) Βεβαίωση Συνδροµής Νοµίµων Προϋποθέσεων ΄Εναρξης ΄Ασκησης του Γεωτεχνικού
Επαγγέλµατος ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση ΄Ασκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλµατος
ειδικότητας Κτηνίατρου.
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Κύρια Προσόντα:
Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Πληροφορικής ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων
ή Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης ή ∆ιαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηµατικού
Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων ή Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και
στην Οικονοµία ή Βιοµηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή
Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Ηλεκτρονικών
Υπολογιστικών
Συστηµάτων
ή
Τεχνολογίας
Πληροφορικής
και
Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων Η/Υ ή Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων και
∆ικτύων ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ή Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων Τ.Ε. ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων µε κατεύθυνση
∆ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών
Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. µε κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και
Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής
ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
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Κύρια Προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελµατικής Νοσηλευτικής
Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόµων ή Νοσηλευτικής
ή Νοσηλευτικής Τραυµατολογίας ή Βοηθός Τραυµατολογίας ορθοπεδικής ή Νοσηλευτικής
Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων ή Ειδικής Νοσηλευτικής ή
Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόµων µε Ψυχικές Παθήσεις
ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός
Νοσηλευτικής Τραυµατολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός Νοσηλευτικής
Ογκολογικών παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός
Νοσηλευτικής Ατόµων µε Ειδικές παθήσεις ή Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Κωδικός θέσης

Νοσηλευτή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών
µονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ή
Β΄κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή
Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή
σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ (Ν.1346/1983 ή Ν.3475/2006) ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής
µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
και
β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος βοηθού νοσηλευτή ή Βεβαίωση εκδιδόµενη από αρµόδια
διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος
βοηθού νοσηλευτή
Κύρια Προσόντα:
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος της αλλοδαπής,
ανεξαρτήτως ειδικότητας και
β) γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα όπως
αυτά αναγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Β, καθορίζεται µε βάση το χρόνο ανεργίας, την
οικογενειακή κατάσταση (ανήλικα τέκνα), και το βαθµό βασικού τίτλου σπουδών, σύµφωνα µε τον
παρακάτω πίνακα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 µονάδες για 4 µήνες ανεργίας και 75 µονάδες ανά µήνα ανεργίας άνω των 4 µηνών, µε ανώτατο όριο τους 12 µήνες)
µήνες
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 και άνω
µονάδες

0

0

0

200

275

350

425

500

575

650

725

800

2. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 µονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 µονάδες για το τρίτο)
αριθµός τέκνων
1
2
3
µονάδες

30

60

110

3. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι µονάδες του βασικού τίτλου µε 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται µε το 40, ενώ για ∆Ε µε το 20)
κατηγορίες ΠΕ & ΤΕ
5
…
5,5
…
6
…
6,5
…
7
…
7,5
…
8
…
8,5
…
9
…
9,5
…

10

κατηγορία ∆Ε

10

…

11

…

12

…

13

…

14

…

15

…

16

…

17

…

18

…

19

…

20

µονάδες

200

…

220

…

240

…

260

…

280

…

300

…

320

…

340

…

360

…

380

…

400

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει :
1.Να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και να µην έχουν υπερβεί το 65ο.
2.Να µην έχουν κώλυµα πρόσληψης σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν.3528/2007 (Υπαλληλικός
Κώδικας)
3. Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων
της ειδικότητας που επιλέγουν.
4.Κατά την ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων να κατέχουν τα υποχρεωτικά τυπικά και πρόσθετα
προσόντα πρόσληψης καθώς και τα απαιτούµενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιµίας των
τίτλων σπουδών τους εφόσον έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας ή άλλο δηµόσιο έγγραφο από
το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους.
2. Φωτοαντίγραφο του απαιτούµενου τίτλου σπουδών, ανά κωδικό θέσης
3.Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλµατος, ανά κωδικό θέσης
4. Λοιπά δικαιολογητικά για τα πρόσθετα προσόντα, ανά κωδικό θέσης
5. Πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕ∆ για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας. Η ηµεροµηνία έκδοσης της
βεβαίωσης δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την
ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι
άνεργος έως και την ηµεροµηνία έκδοσης της ανωτέρω βεβαίωσης. Αποκλείεται η απόδειξη µε
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας. Ο υπολογισµός του χρόνου ανεργίας γίνεται
από την τελευταία ηµέρα προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων και προς τα πίσω και αφορά
συνεχείς πλήρεις µήνες.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας (Κεντρικό
κτίριο Π.Ε. Χανίων: Πλατεία Ελευθερίας 1, Χανιά), στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κρήτης
(www.crete.gov.gr) και στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι καλούνται να συµπληρώσουν αποκλειστικά τη συνηµµένη στην παρούσα
ανακοίνωση αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλλουν στην Υπηρεσία µας (Περιφέρεια
Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, Τµήµα Προσωπικού
και Μισθοδοσίας), µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο στο e.mail: tp.cha@crete.gov.gr
Πληροφορίες θα παρέχονται από τα τηλέφωνα: : 28213-40186 (∆ιγαλάκη Καλλιόπη), 28213-40137
(Παλιάτσιου Χρυσάνθη) και 28213-40283 (Πετράκη Φιλία).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η αίτηση συµµετοχής που θα υποβληθεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο πρέπει
απαραιτήτως να εµφανίζεται υπογεγραµµένη, µε φυσική υπογραφή . Ανυπόγραφες αιτήσεις
δεν γίνονται δεκτές.
Tο εµπρόθεσµο των αιτήσεων µετά των συνηµµένων δικαιολογητικών, κρίνεται µε βάση την
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής τους στην υπηρεσία µας, ενώ το αποδεικτικό της
ηλεκτρονικής παραλαβής, εκτυπώνεται και επισυνάπτεται στην υποβληθείσα αίτηση µε τα
δικαιολογητικά των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας
προσωπικού (ΠΕ ήΤΕ ή ∆Ε). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των
αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ :
Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων είναι πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες και αρχίζει
από την εποµένη εργάσιµη ηµέρα της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στον πίνακα
ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Κεντρικό κτίριο Π.Ε. Χανίων: Πλατεία
Ελευθερίας 1, Χανιά), στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr) και στο
Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, ήτοι από 31.12.2020 έως και 8.1.2021 και ώρα 15:30
Αιτήσεις που θα αποσταλούν εκπρόθεσµα δεν θα ληφθούν υπόψη.
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Αφού γίνει η επεξεργασία των αιτήσεων θα γίνει κατάταξη των υποψηφίων ανά ειδικότητα
σύµφωνα µε τα τυπικά προσόντα και τα κριτήρια βαθµολογίας όπως περιγράφονται ανωτέρω.
Στην περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων στη συνολική βαθµολογία προηγείται αυτός που έχει τις
περισσότερες µονάδες στο πρώτο βαθµολογούµενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές
συµπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθµός ανήλικων
τέκνων) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά µεταξύ των υποψηφίων
καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση.
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
Μετά την κατάρτιση των πινάκων , η υπηρεσία µας θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των
υποψηφίων στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Κεντρικό κτίριο
Π.Ε. Χανίων: Πλατεία Ελευθερίας 1, Χανιά), στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Kρήτης
(www.crete.gov.gr) καθώς και στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.
ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Η υπηρεσία προσλαµβάνει το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου µετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.
Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύµβασής τους αντικαθίστανται µε άλλους
υποψήφιους. Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προσλαµβάνονται λόγω αντικατάστασης
αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόµενο, κατά περίπτωση χρονικό
διάστηµα και µέχρι συµπληρώσεως της εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης εργασίας ορισµένου
χρόνου.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτηµα
ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» του ΑΣΕΠ µε σήµανση έκδοσης
«2.12.2019», το οποίο, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει επισηµάνσεις σχετικά µε τα προσόντα, τα
βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από
την παρούσα Ανακοίνωση, καθώς και το Ειδικό Παράρτηµα Απόδειξης Χειρισµού Η/Υ µε σήµανση
έκδοσης «17.9.2020».
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στα ανωτέρω Παραρτήµατα, µέσω του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr): Κεντρική σελίδα Πολίτες Έντυπα- ∆ιαδικασίες 
∆ιαγωνισµών φορέων  Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ).

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
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...................................

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ

Α.

3 0 4 0 0 9 / 3 0 - 12-2020

γ ι α π ρό σλ η ψ η σ ε υ π η ρε σίε ς
τ ης Πε ρ ιφ έ ρε ι ας Κ ρ ήτ η ς / Π.Ε . Χ αν ίω ν µ ε

Αριθ. ανακοίνωσης

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ

Αριθ. πρωτ/λου αίτησης
[συµπληρώνεται
από το φορέα πρόσληψης]

χ ρο ν ικ ής δι ά ρ κ ει ας έ ω ς ο κ τ ώ ( 8 ) µ ήν ε ς

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ [συµπληρώστε µε κεφαλαία γράµµατα την επωνυµία του φορέα στον οποίο απευθύνετε την αίτηση]

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
Β.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ [συµπληρώστε κατάλληλα (µε κεφαλαία γράµµατα, αριθµούς ή το σηµείο Χ) τα ατοµικά σας στοιχεία]

1. Επώνυµο:

2. Όνοµα:

4. Όν. µητέρας:
7. Α.∆.Τ.:

5. Ηµ/νία γέννησης:
8. ΑΜΚΑ:

3. Όν. πατέρα:
/

6. Φύλο:

/

Α

Γ

9. Τόπος κατοικίας:

10. Οδός:

11. Αριθ.:

12. Τ.Κ.:

13. Τηλέφωνο (µε κωδικό):

14. Κινητό:

16. Α.Φ.Μ.

17. Επιδοτούµαι από τον ΟΑΕ∆ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

15. e-mail:

18. Έγγαµος (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Γ.

α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ [για τις ειδικότητες κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε καταγράψτε την ονοµασία του τίτλου σπουδών σας (στήλη α.), το βαθµό
του τίτλου αυτού είτε στη στήλη β. είτε στη στήλη γ., ανάλογα µε το αν ο βαθµός είναι σε µορφή δεκαδική (π.χ., 7,54) ή κλασµατική (π.χ., 18 7/10), και
το έτος κτήσης του (στήλη δ.)·]
α. ονοµασία τίτλου

β. βαθµός τίτλου

γ. βαθµός τίτλου

(σε δεκαδική µορφή)

(σε κλασµατική µορφή)
παρονοµ
Ακέρ. αριθµητ.
.

ακέραιος

δεκαδικός

δ. έτος
κτήσης

1.

2.
∆.

ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) ΠΡΟΣΟΝΤΑ [συµπληρώστε µόνο εφόσον για την επιδιωκόµενη θέση
απαιτούνται από την ανακοίνωση και άλλα προσόντα πέρα από τον τίτλο σπουδών (π.χ., άδεια άσκησης επαγγέλµατος, γνώση ξένης γλώσσας, χειρισµός
Η/Υ)]

1. ......................................................................

4. ......................................................................

2. ......................................................................

5. ......................................................................

3. ......................................................................

6. ......................................................................

Ε.

ΕΠΙ∆ΙΩΚ ΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ [δηλώστε ποιά από τις θέσεις προσωπικού της ανακοίνωσης επιδιώκετε].
Κωδικός θέσης [αναγράψτε για την προτίµησή σας
τον αντίστοιχο κωδικό θέσης από την ανακοίνωση]
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ΣΤ. Β ΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΑΝΕΡΓΙΑ – ΑΝΗΛΙΚ Α ΤΕΚ ΝΑ)
(Β ΑΘΜ ΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ)
( Σ υ µ π λ η ρ ώσ τ ε τ ο π α ρ α κ ά τ ω π ε δ ί ο σ ύ µ φ ων α µ ε τ η ν υ π ο β λ η θ ε ί σ α β ε β α ί ωσ η α ν ε ρ γ ί α ς )

Χρόνος Ανεργίας
(αριθµ. µηνών)
Ανήλικα Τέκνα
(αριθµ. τέκνων)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
[αριθµήστε σε εµφανές σηµείο καθένα από τα συνυποβαλλόµενα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγγραφα που επισυνάπτετε
για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά αρίθµησης]

1.

....................................................................................

9.

2.

....................................................................................

10.

3.

....................................................................................

11.

4.

....................................................................................

12.

5.

....................................................................................

6.

....................................................................................

7.

....................................................................................

8.

....................................................................................

...................................................................................
..
...................................................................................
..
...................................................................................
..
...................................................................................
..
[συµπληρώνεται από το φορέα πρόσληψης]

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του
Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε
κάθειρξη µέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι:
1. Έχω την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που µου επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγω
2. Όλα τα στοιχεία της αίτησής µου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούµενα προσόντα για κάθε επιδιωκόµενο
κωδικό θέσης, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας
γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.
3. Έχω δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα,
σύµφωνα µε το οποίο δεν µπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει 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) είναι υπόδικος και έχει
παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το
αδίκηµα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση
αυτή· δ) τελεί υπό δικαστική συµπαράσταση

Ηµ ε ρο µη ν ία: . .. .. .. .. .. . ... .. .. .. .. .. ..

Ο /Η υ π ο ψ ή φ ι. .. .

Ο ν ο µα τε π ώ ν υµο:
... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ... .. .

[υπογραφή]
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