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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ      Χίος, 09/08/2017 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥ        Αριθµ. Πρωτ. 1553 
  

                 
        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2017 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 
Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥ 

  
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 

προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 

σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών 

∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).  

4. Tις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσµία για τη σύναψη συµβάσεων έκτακτου 

προσωπικού» του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014). 

5. Την υπ’ αριθ. 31/03-03-2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Χίου µε θέµα: «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι∆ΟΧ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 

ΣΠΙΤΙ». 

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 19978/04-04-2017 Εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου 

για πρόσληψη προσωπικού  ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στη ∆ηµοτική Κοινωφελή 

Επιχείρηση Χίου (∆Η.Κ.Ε.Χ.) (στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων), προς το Υπουργείο 

Εσωτερικών. 

7. Την υπ' αριθ. πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./107/18939/31-7-2017 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής του 

άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ  «Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο ∆ηµόσιο 

Τοµέα» (ΦΕΚ 280/Α΄), όπως  ισχύει. 

8. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 12544/04-08-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τη ∆ηµοτική 

Κοινωφελή Επιχείρηση Χίου µε θέµα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στα Ν.Π.Ι.∆. των Ο.Τ.Α. µε κάλυψη της δαπάνης από τους 

εθνικούς πόρους του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι». 

9. Το ΦΕΚ 761/τ.Β΄/06-05-2011 περί συγχώνευσης κοινωφελών επιχειρήσεων και σύστασης νέας 

κοινωφελούς επιχείρησης µε την επωνυµία «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου», όπως 

τροποποιήθηκε µε τα ΦΕΚ 440/τ.Β΄/24.2.2012 και 1485/τ.Β΄/16.07.2015.  

10. Τον Εσωτερικό Κανονισµό Υπηρεσιών της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Χίου, όπως 

ψηφίστηκε µε την υπ’ αριθ. 45/01-08-2011 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 
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και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 370/12-08-2011  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Χίου. 

11. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1680/12-09-2017 βεβαίωση του Προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Χίου, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας του υπό 

πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. 

                                      Ανακοινώνει  

 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων 
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Χίου, που 
εδρεύει στον ∆ήµο Χίου Ν. Χίου 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 
∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

102 

 
∆ηµοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Χίου 
 

(Για τη στελέχωση  
των ∆οµών “Βοήθεια 
στο Σπίτι” Ιωνίας και 

Χίου) 

∆ήµος Χίου  ∆Ε Νοσηλευτών 8 µήνες 2 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

102 

 

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 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 Σχολής 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής 

δευτεροβάθµιας  εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 

ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 

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.   

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
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ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 
Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο της βαθµολογίας που συγκεντρώνουν 
από τα βαθµολογούµενα κριτήρια, οι µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Χίου (άρθρο ένατο, παρ. 28 του Ν. 
4057/2012). 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την 
υποβάλουν, 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: ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 
Χίου, Ριζαρίου & Πασπάτη, Τ.Κ.82100 Χίος, υπόψη κας Κ. Κουγιούλη (τηλ. επικοινωνίας: 
2271081106). 

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. 

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει 
από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής 
της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας, στα παραρτήµατα αυτής και στον χώρο ανακοινώσεων του 
δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Χίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης 
στις εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και  εάν 
αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη,  τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την 
επόµενη εργάσιµη ηµέρα.  

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία µας στην ανωτέρω 
διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας από την 
κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Πολίτες � Έντυπα – ∆ιαδικασίες � ∆ιαγωνισµών Φορέων � Ορ. 
Χρόνου ΣΟΧ· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους 
διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι � Ανεξάρτητες και άλλες αρχές 

� ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν 
πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Πολίτες � Έντυπα – ∆ιαδικασίες � ∆ιαγωνισµών Φορέων 

� Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 
 

 
 
 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΚΕΧ   
     
 
                               
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΜΠΑΤΣΟΣ 

 
 

 
 


