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                                                         Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η      
                                                     Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ          
 
΄Εχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 ιε΄ του Ν. 3812/2009 «Αναµόρφωση συστήµατος 

προσλήψεων στο δηµόσιο» 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 12 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/99) 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 όπως ισχύει µε τις τροποποιήσεις του 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π∆ 164/2004 

6. Την υπ΄αριθµ.164/12   Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί  Πρόσληψης προσωπικού  
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών 
εποχικών ή πρόσκαιρων δίµηνης διάρκειας. 

     7.  Την αριθµ. 27811/25050/22.6.12 έγκριση  του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης  Αττικής 

8. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
    
                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 
Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης  
διάρκειας ,για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, κατά αριθµό 
και ειδικότητα: 
 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ   ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ     ∆εκαπέντε (15)  ∆ΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ      Τριάντα (30) ∆ΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ 
Α) Απολυτήριος τίτλος :Λυκείου 
Β) Ισχύουσα Επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας  
 
Επικουρικά προσόντα 
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους µε τα προσόντα 
της προηγούµενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη µε προσόν διορισµού τίτλο  
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                                                                      . / . 
 
 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυµνασίου ή για υποψηφίους που  
έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο 
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 
ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ 
κατηγορίας. 
   
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
∆εν απαιτούνται τυπικά προσόντα πρόσληψης. 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 
3. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (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 ή τα µέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν 
απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6) 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
Α)Κυρωµένο φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας 
Β) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους 
µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του Ν. 3584/07 
Γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης 
∆) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα απασχόλησης στο ∆ηµόσιο εντός δωδεκαµήνου 
Ε) Υπεύθυνη δήλωση προϋπηρεσίας 
 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ∆ήµο Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30, 
Χαλάνδρι, απευθύνοντάς την  στο Τµήµα ∆ιαχ/σης ιδ. ∆ικαίου προσωπικού, αρµόδιος υπάλληλος 
Ε. Κοροµάντζου (τηλ. 2132023870 ,862). Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται  από την 27η/6/12        
έως και την 29η/6/12. 
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