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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/99 (Φ.Ε.Κ. 180/τ.Α΄/1999).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/07, όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 ιε΄ του Ν.3812/09 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων
στο δημόσιο».
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου (Φ.Ε.Κ. 325/τ.Β΄/2014) και την
τροποποίηση του ως προς το άρθρο 24 (Φ.Ε.Κ. 1036/τ.Β΄/2015).
6. Την υπ΄ αριθμ. 322/2022 (Α.Δ.Α.: Ψ9Γ0ΩΗΔ-ΘΤΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί
πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την
υλοποίηση των προγραμμάτων «Καλοκαιρινή φύλαξη με δημιουργική απασχόληση 2022 (στα
σχολεία)» και «Αθλητική Κατασκήνωση 2022».
7. Tην με αρ.12705/29-04-2022 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης
8. Την αρ.πρ.15631/10-05-2022 Ανακοίνωση του Δήμου Χαλανδρίου για την πρόσληψη
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού
εβδομήντα τρία (73) ατόμων, για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Καλοκαιρινή φύλαξη με
δημιουργική απασχόληση 2022 (στα σχολεία)» και «Αθλητική κατασκήνωση 2022».
9. Τους από 08/06/2022, πίνακες κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, της Επιτροπής
Αξιολόγησης των αιτήσεων που κατατέθηκαν.
10. Το γεγονός ότι έπειτα από τους παραπάνω πίνακες κατάταξης και την απόφαση πρόσληψης,
έμειναν κενές θέσεις, προς πλήρωση.
11. Το γεγονός ότι παραιτήθηκαν επιλεχθέντες υποψήφιοι.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη προσωπικού συνολικά για δώδεκα (12) άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων εποχικών αναγκών για τις ανάγκες
της υλοποίησης των προγραμμάτων :
Α. «Καλοκαιρινή φύλαξη με δημιουργική απασχόληση 2022, στα σχολεία» και
Β. «Αθλητική κατασκήνωση 2022 »

Συγκεκριμένα :
Α. «Καλοκαιρινή φύλαξη με δημιουργική απασχόληση 2022, στα σχολεία» από 27/6/2022 έως
29/7/2022.
Κωδ.

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

2

Ως ανωτέρω

2

ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ

2

Ως ανωτέρω

1

Ως ανωτέρω

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ή εν ελλείψει
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

4

Β. «Αθλητική κατασκήνωση 2022» από 20/6/2022 έως 29/7/2022
Κωδ.
7
8
9
11

17

18

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα
Ενόργανη Γυμναστική
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα
Ποδόσφαιρο
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα
Κολύμβηση
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα
Καλαθοσφαίριση
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα
Τοξοβολία ή εν ελλείψει: α) ΠΕ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ανεξαρτήτου
ειδικότητας και β) Εμπειρία τουλάχιστον
6 μηνών στην τοξοβολία
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα
Επιτραπέζια Αντισφαίριση

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

Ως ανωτέρω

1

Ως ανωτέρω

2

Ως ανωτέρω

1

Ως ανωτέρω

1

Ως ανωτέρω

1

Ως ανωτέρω

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
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3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,
δικαστική συμπαράσταση ) με την επιφύλαξη προβλεπόμενης εξαίρεσης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
Α) Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
Β) Τίτλο σπουδών και ειδικότητας της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών σχολών της αλλοδαπής
Γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους
μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 και ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το
άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία κ.λπ)
Δ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
Ε) Υπεύθυνη δήλωση περί κωλύματος απασχόλησης στο Δήμο Χαλανδρίου εντός δωδεκαμήνου
ΣΤ) Υπεύθυνη δήλωση εκπαιδευτικής εμπειρίας ή εργασίας σε συναφή κέντρα ή σε παιδικές
κατασκηνώσεις.
Επισήμανση:
Για τον κωδ.17 σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποψήφιος/α προς πρόσληψη με ειδικότητα
τοξοβολία, η εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στην τοξοβολία θα αποδεικνύεται με σχετικές
βεβαιώσεις ή συμβάσεις ή λοιπά έγγραφα που την αποδεικνύουν και σχετική υπεύθυνη δήλωση
του υποψηφίου για τον χρόνο και τον εργοδότη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση υπογεγραμμένη με τα δικαιολογητικά
αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, στο Πρωτόκολλο/Τμήμα Διοικητικών
Διαδικασιών του Δήμου Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι, απευθύνοντάς την στο
Τμήμα Διαχ/σης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, (πληρ.: Ε. Κορομάντζου ,τηλ. 2132023862, -865,
-870).
Η κατάθεση των αιτήσεων θα διαρκέσει από 14 έως και 16 Ιουνίου 2022.
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