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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Γούρνες: 2/7/2012 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                       Αριθ. Πρωτ. :18593 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Με σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 

για τις ανάγκες Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι του ∆ήµου Χερσονήσου 

 

      Ο ∆ήµος Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου µετά την υπ’ αριθ. 301/2012 απόφαση 

∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Χερσονήσου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 

προσωπικό µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου ορισµένου χρόνου {µέχρι δύο 

(2) µήνες}, συνολικού αριθµού σαράντα εφτά ατόµων (47) για την κάλυψη 

παροδικών αναγκών της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι του ∆ήµου Χερσονήσου, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 για τις εξής 

ειδικότητες και αριθµό θέσεων: 

 

 

Ειδικότητα   Αριθµός 

 

 

Ειδικά Τυπικά Προσόντα 

 

 

 

Χρονική 

∆ιάρκεια 

 

Συντονιστής 

 

1 

(ένας)  

Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ή απόφοιτοι σχολής εκπαίδευσης 

στελεχών ΠΕ ή απόφοιτοι ΙΕΚ µε ειδικότητα στελεχών 

κατασκηνώσεων.  

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων µε τα ανωτέρω 

προσόντα αυτά, είναι δυνατή η πρόσληψη απόφοιτου 

Λυκείου ή Εξατάξιου Γυµνασίου µε κατασκηνωτική 

εµπειρία που να αποδεικνύεται. 

Ηλικία υποψηφίων 18-45 ετών. 

Μέχρι 

δύο (2 ) 

µήνες 

 

Επιµελητές 

 

 

 

 

 

3 

(τρεις) 

Απόφοιτοι  τουλάχιστον Β΄ Λυκείου ή ∆΄ τάξης 

εξαταξίου Γυµνασίου, µε ευδόκιµη κατασκηνωτική 

εµπειρία. 

Ηλικία υποψηφίων 18 - 45 ετών  

Μέχρι 

δύο (2 ) 

µήνες 

Ειδικοί  

Συνεργάτες     

         

Χειροτεχνίας            

 

3 

(τρεις) 

 

Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: 

α)Παιδαγωγικών Τµηµάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκοµίας 

β)ΤΕΕΦΑ 

γ)Τµηµάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

δ) Θεατρικών και ∆ραµατικών Σπουδών 

ε)Μουσικών και Χορευτικών Σχολών 

ε) Σχολών Καλλιτεχνικών µαθηµάτων. 

 Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων µε τα ανωτέρω 

προσόντα είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών µε 

κατασκηνωτική εµπειρία που να αποδεικνύεται.  

Ηλικία υποψηφίων 18 - 45 ετών. 

Μέχρι 

δύο (2 ) 

µήνες 
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Ειδικοί  

Συνεργάτες     

         

 ψυχαγωγίας 

 

 

2 

(δύο) 

 

Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: 

α)Παιδαγωγικών Τµηµάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκοµίας 

β)ΤΕΕΦΑ 

γ)Τµηµάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

δ) Θεατρικών και ∆ραµατικών Σπουδών 

ε)Μουσικών και Χορευτικών Σχολών 

ε) Σχολών Καλλιτεχνικών µαθηµάτων. 

 Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων µε τα ανωτέρω 

προσόντα είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών µε 

κατασκηνωτική εµπειρία που να αποδεικνύεται.  

Ηλικία υποψηφίων 18 - 45 ετών.  

Μέχρι 

δύο (2 ) 

µήνες 

Ειδικοί 

Συνεργάτες 

Γυµναστικής 

2 

(δύο) 

 

Πτυχίο Φυσικής Αγωγής Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ε.Φ.Α. της 

ηµεδαπής  ή ισότιµο πτυχίο   αντίστοιχης ειδικότητας 

της αλλοδαπής.  

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων µε τα ανωτέρω 

προσόντα είναι δυνατή η πρόσληψη φοιτητών ΤΕΦΑΑ µε 

προτεραιότητα αυτού που σπουδάζει στο µεγαλύτερο 

έτος.   

Ηλικία υποψηφίων από 18-45 ετών. 

Μέχρι 

δύο (2 ) 

µήνες 

Οµαδάρχες 

 

   

15 

(δεκαπέντε) 

Απόφοιτοι τουλάχιστον Α΄ τάξης Λυκείου ή ∆΄ τάξης 

εξατάξιου Γυµνασίου. 

Ηλικία υποψηφίων από 17 έως 30 ετών. 

Μέχρι 

δύο (2 ) 

µήνες 

Ιατρός  1 

(ένας) 

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ηµεδαπής   ή  αλλοδαπής 

µε  άδεια άσκησης επαγγέλµατος. 

Ηλικία υποψηφίου µέχρι 65  ετών. 

 

Μέχρι 

δύο (2 ) 

µήνες 

Νοσηλευτής  1 

(ένας) 

Απόφοιτος Σχολής Νοσοκόµων µε άδεια  άσκησης 

επαγγέλµατος. 

 Ηλικία υποψηφίων  έως 65 ετών. 

 

Μέχρι 

δύο (2 ) 

µήνες 

∆ιαχειριστής 

 

1 

(ένας) 

Απόφοιτοι Λυκείου ή εξατάξιου Γυµνασίου και κατά 

προτίµηση µε προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται.  

Ηλικία υποψηφίων από 18-65 ετών. 

Μέχρι 

δύο (2 ) 

µήνες 

Βοηθός  

∆ιαχειριστή 

 

1 

(ένας) 

Απόφοιτοι Λυκείου ή εξατάξιου Γυµνασίου και κατά 

προτίµηση µε προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται.  

Ηλικία υποψηφίων από 18-65 ετών. 

Μέχρι 

δύο (2 ) 

µήνες 

Αποθηκάριος 1 

(ένας) 

Τουλάχιστον Απόφοιτοι Λυκείου και κατά προτίµηση µε 

προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται 

Ηλικία υποψηφίων από 18-65 ετών. 

Μέχρι 

δύο (2 ) 

µήνες 

Μάγειρας  1 

(ένας) 

Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Σχολής Μαγείρων 

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων µε τα ανωτέρω 

προσόντα, είναι δυνατή η πρόσληψη υποψηφίων  

Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) µε εµπειρία στην 

ειδικότητα που να αποδεικνύεται 

 Ηλικία υποψηφίων από 18-65 ετών. 

 

Μέχρι 

δύο (2 ) 

µήνες 

Βοηθός  

Μαγείρου 

1 

(ένας) 

Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) 

Ηλικία υποψηφίων από 18-65 ετών. 

 

Μέχρι 

δύο (2 ) 

µήνες 
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Ειδικός 

Τεχνίτης 

1 

(ένας) 

Απόφοιτοι Σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του 

Ν.1346/83, ειδικότητας ηλεκτροτεχνίτη, ή άλλης 

ισότιµης Σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας και άδεια άσκησης 

επαγγέλµατος.  

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων µε τα προσόντα αυτά  

γίνονται δεκτοί και  απόφοιτοι αναγνωρισµένης 

κατώτερης  σχολής της  ηµεδαπής ή αλλοδαπής 

αντίστοιχης ειδικότητας και άδεια άσκησης 

επαγγέλµατος. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι µε τα 

προσόντα αυτά, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι µε  

υποχρεωτική εκπαίδευση και άδεια άσκησης 

επαγγέλµατος. 

Ηλικία υποψηφίων 18-65 ετών. 

 

Μέχρι 

δύο (2 ) 

µήνες 

Εργάτες  6 

(έξι) 

Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα. 

 Ηλικία υποψηφίων 18-65 ετών. 

Μέχρι 

δύο (2 ) 

µήνες 

Εργάτριες  5 

(πέντε) 

Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα. 

 Ηλικία υποψηφίων 18-65 ετών. 

Μέχρι 

δύο (2 ) 

µήνες 

Ναυαγοσώστης  1 

(ένας) 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος 

τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της 

αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόµενη από Λιµενική Αρχή. 

 

Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους µε τα 

ανωτέρω προσόντα τότε είναι δυνατή η πρόσληψη 

υποψηφίου µε:    

α) Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

(απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που 

έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο 

δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο 

κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή 

απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 

2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της 

αλλοδαπής. 

β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόµενη από Λιµενική Αρχή. 

Ηλικία υποψηφίων 18-45 ετών. 

Μέχρι 

δύο (2 ) 

µήνες 

Φύλακας  1 

(ένας) 

Χωρίς ιδιαίτερα  προσόντα. 

 Ηλικία υποψηφίων 18-65 ετών. 

Μέχρι 

δύο (2 ) 

µήνες 

 

 

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 

1.-  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία που αναγράφεται κατά ειδικότητα. 

2.-  Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει   

       την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 

3.-  Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα  
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         (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση), µε την επιφύλαξη  της  

         επόµενης εξαίρεσης. 

Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού  ή  ανειδίκευτου προσωπικού υπό 

την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή  τα µέτρα ασφαλείας που τους έχουν 

επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 §  6).  

 

 

Β.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόµενοι  µπορούν να υποβάλουν αίτηση από τις 3/7/2012 έως και 9/7/2012 κατά 

τις εργάσιµες µέρες και ώρες (7.00 π.µ. -15.00µ.µ.)  στο ∆ήµο Χερσονήσου στις Γούρνες 

(Πρώην Αµερικάνικη Βάση Γουρνών) αρµόδιος υπάλληλος: Τασιούδη Καλλιρόη - τηλ. 

2813404648.  

 

Γ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής 

δικαιολογητικά επικυρωµένα: 

 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας. 

 

Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους (όπου απαιτείται), στον οποίο να 

αναγράφεται ο ακριβής βαθµός αυτού (ΜΟΝΟ για υποψηφίους των κατηγοριών ΠΕ, 

ΤΕ και ∆Ε).   

 

2. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλµατος (όπου απαιτείται). 

 

3.  Πιστοποιητικό εµπειρίας στο αντικείµενο  της ειδικότητας (όπου απαιτείται)  

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 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, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συµπαράσταση.  

 

5.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τον 

αµέσως προηγούµενο χρόνο από την υποβολή της αιτήσεώς του  έχει απασχοληθεί σε 

δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο του άρθρου 14 § 1 του Ν. 2190/1994 µε την ιδιότητα 

του εποχικού εργαζόµενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε 

περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και 

την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη) 

 

6. Η ανεργία αποδεικνύεται µε πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕ∆ (που είναι αρµόδιος προς 

τούτο). Αποκλείεται η απόδειξη µε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.  
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7.  Προκειµένου για ανέργους υποψηφίους που είχαν ενταχθεί σε πρόγραµµα 

επαγγελµατικής κατάρτισης του ΟΑΕ∆: α) βεβαίωση του ΟΑΕ∆ στην οποία  να 

αναφέρεται η ηµεροµηνία συµµετοχής του υποψηφίου στο πρόγραµµα καθώς και η 

ηµεροµηνία λήξης  της συµµετοχής του και β) βεβαίωση του ΟΑΕ∆ από την οποία να 

προκύπτει η ηµεροµηνία εγγραφής τους ως ανέργων στα σχετικά µητρώα. 

8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, προκειµένου για υποψηφίους  που έχουν 

ανήλικα τέκνα.  Ειδικά για τους πολύτεκνους και τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών γίνεται 

δεκτό και πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ. 

10.Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται, µόνον:  

α) Προκειµένου για Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση, πράξη αναγνώρισης από το 

∆.Ι.ΚΑ.ΤΣΑ, για την ισοτιµία, αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθµολογική αντιστοιχία 

αυτού ή πράξη αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοτιµίας από το Συµβούλιο Αναγνωρίσεως 

Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Τα ως άνω δικαιολογητικά 

να έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. 

β) Προκειµένου για Τεχνολογική Εκπαίδευση, πράξη αναγνώρισης από το Ι.Τ.Ε., για την 

ισοτιµία, αντιστοιχία του τίτλου και την βαθµολογική αντιστοιχία αυτού ή πράξη 

αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοτιµίας από το Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικής 

Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, που να έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµεροµηνία 

λήξεως της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. 

γ) Προκειµένου για ∆ευτεροβάθµια  µη τεχνική ή µη επαγγελµατική εκπαίδευση,   

βεβαίωση ισοτιµίας  από την αρµόδια  ∆ιεύθυνση του Υπουργείου  Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων και  για τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη 

ισοτιµίας και κατάταξης της επιτροπής ισοτιµιών του Οργανισµού Επαγγελµατικής 

Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.)  - Εθνικής Αντιστάσεως  41, Ν. Ιωνία, 

Αθήνα και  βεβαίωση, για την αντιστοιχία του βαθµού από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του 

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σε εικοσάβαθµη   κλίµακα. 

δ) Προκειµένου για Υποχρεωτική εκπαίδευση,  βεβαίωση ισοτιµίας  από τη ∆ιεύθυνση 

Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης  

(∆Ι.Π.Ο.∆.Ε.) της Κ.Υ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή από τις 

κατά  τόπους ∆/νσεις Β/θµιας  Εκπαίδευσης  της ηµεδαπής. 

11.  Πιστοποιητικό του οικείου ∆ήµου  ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραµµένος στο 

δηµοτολόγιο. 

Σηµείωση: Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται για την 

πρόσληψη πρέπει να είναι επικυρωµένοι και επίσηµα µεταφρασµένοι στην ελληνική 

γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείµενες διατάξεις (άρθρο 29 Π.∆. 50/2001 και Ν. 

148/1914)  

                                                   ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

                                                     Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                                   ΧΕΙΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

    


