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Έχοντας υπόψη :

1.  Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07, όπως ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 

2738/1999.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4674/2020.
4. Τις διατάξεις του N. 4765/2021
5. Την με αριθμ. 367/2021  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  περί  πρόσληψης προσωπικού ( 20 

άτομα)με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως τέσσερις μήνες) για τις 
ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας (πυρασφάλεια).

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
7. Την με αρ. πρωτ. 17586/16.6.2021 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης. 
8. Την με αρ. 19482/17.6.2021 (ΑΔΑ: ΨΒ4ΞΩΗΔ-ΧΣΑ) Ανακοίνωση για την πρόσληψη 

προσωπικού (20 άτομα) εκ των οποίων τέσσερις (4) θέσεις ΔΕ Οδηγών.
9. Η σειρά κατάταξης υποψηφίων της πιο πάνω ανακοίνωσης από την οποία προέκυψε ότι δεν 

υπήρξε υποψήφιος που πληρούσε τις προϋποθέσεις για την κάλυψη των θέσεων των οδηγών. 

                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 
τέσσερις μήνες) για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας (πυρασφάλεια) της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  κατά αριθμό και ειδικότητα:

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας 
και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου σε ισχύ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ

 

                                                                      ./.

ΑΔΑ: ΨΕ07ΩΗΔ-6ΕΕ



ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
Α) Απολυτήριος τίτλος :Λυκείου
Β) Ισχύουσα Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας 
Γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
Δ) Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου σε ισχύ

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  πρόσληψης  τίτλο 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που 
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο 
τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 
2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ,ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ 
κατηγορίας και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), κάρτα ψηφιακού ταχογράφου σε 
ισχύ  και εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών μετά την απόκτηση της ισχύουσας επαγγελματικής άδειας 
οδήγησης. 
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση 
απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να 
συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.

3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 
Α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής ή Τεχνίτης Φυτικής 
Παραγωγής ή Κηποτεχνίας ή Φυτικής Παραγωγής Κηποτεχνίας ή Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – 
Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Τεχνικών Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή 
Ανθοκηπουρικής ή Κηποτεχνικής ή Τεχνικός Ανθοκομίας – Φυτοτεχνίας ή Θερμοκηπίων ή Τεχνιτών 
Θερμοκηπίων ή Τεχνικός Θερμοκηπίων ή Τεχνικός Θερμοκηπευτικών Κατασκευών ή Τεχνίτης 
Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Κατασκευών ή Τεχνικών Δενδροκομίας και Κηπευτικής ή Δασικής 
Παραγωγής ή Ειδικός Δασικής Προστασίας ή Τεχνικός Δασικής Προστασίας ή Δενδροκομίας ή 
Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας ή Τεχνικός Δενδροκομίας και Μεταποίησης – Επεξεργασίας 
Προϊόντων Ελιάς-Φιστικιάς ή Αμπελουργίας και Οινοτεχνίας ή Τεχνιτών Αμπελουργίας – 
Οινοτεχνίας ή Τεχνικός Αμπελουργίας –Οινοτεχνίας ή Τεχνίτης Αμπελουργίας- Οινοτεχνίας- 
Ποτοποιίας ή Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ή Τεχνικός 
Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε έργα τοπίου και περιβάλλοντος ή Θερμοκηπιακών 
Κατασκευών ή Τεχνικός Αρδεύσεων 
ή Τεχνικός Βιολογικής – Οικολογικής Γεωργίας ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
των παρακάτω σχολικών μονάδων:ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ή Β΄κύκλου 
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 
1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
αντίστοιχης ειδικότητας. 
                                                                    

ΑΔΑ: ΨΕ07ΩΗΔ-6ΕΕ



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 πρόσληψης οποιοδήποτε 
πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική εμπειρία πέντε (5) μηνών αποδεικνυόμενη από 
βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να 
προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.  
Σημείωση: Οι κηπουροί που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν σε χoρτοκοπτική εργασία. 

  
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.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς , πλέον των 
τυπικών προσόντων, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α) 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
Δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου
Ε) Υπεύθυνη δήλωση προϋπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες  μπορούν να  αποστείλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα 
δικαιολογητικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollo@halandri.gr , απευθύνοντάς τους 
προς τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Ιδ. Δικαίου 
Προσωπικού, αρμόδια υπάλληλος Αντιγόνη Ζαχαρία.  

Η αίτηση συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη , με φυσική 
υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. 
       Η υποβολή  των αιτήσεων θα διαρκέσει επτά (7)  ημέρες  από την επόμενη της ανάρτησης 
της παρούσης στο Δημοτικό κατάστημα, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι.  

                                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

                                                                                                     ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
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