
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

 

 

                      
 
         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ   ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
                      Χαλάνδρι 15/5/14 
                      Αριθ. Πρωτ.:12089 
 

Ταχ. ∆ιεύθυνση: Αγ. Γεωργίου 30 

Ταχ. Κώδικας: 152-34  Χαλάνδρι 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
E-mail:  
 

2132023865-862 
2132023872 
aor.prosopiko@halandri.gr 

   
  

 

                                                         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.  87/2014 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί  Πρόσληψης προσωπικού  
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την πρόσληψη εποχικού 
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας 16/6/14-
1/8/14 για την υλοποίηση του προγράµµατος «Καλοκαιρινή φύλαξη µε δηµιουργική 
απασχόληση» για µαθητές ∆ηµοτικών Σχολείων και  Νηπιαγωγείων» 

     7.  Την αριθµ. 21695/17328  Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης  
          ∆ιοίκησης  Αττικής 
      8.  Την υπ΄αρ. ΓΝ4/7.5.2014 Γνωµοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 
2190/1994 . 
     9.   Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου   

 
                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου από 
16/6/14 – 1/8/14   για την υλοποίηση του προγράµµατος «Καλοκαιρινή φύλαξη µε δηµιουργική 
απασχόληση» για µαθητές ∆ηµοτικών Σχολείων και  Νηπιαγωγείων» κατά  αριθµό και ειδικότητα: 
 
1. ∆έκα (10)  θέσεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής  

      2.  Εννέα (9)  θέσεις ΠΕ Εικαστικών   
      3.  Εννέα (9 ) θέσεις ΠΕ Θεατρικών Σπουδών 
      4.  Πέντε (5)   θέσεις ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών  

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

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  



Γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους 
µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του Ν. 3584/07 και δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο  
16 του υπαλληλικού κώδικα .  
∆) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα απασχόλησης στο ∆ηµόσιο εντός δωδεκαµήνου 
Ε) Υπεύθυνη δήλωση εκπαιδευτικής εµπειρίας ή σε συναφή κέντρα ή σε παιδικές κατασκηνώσεις. 
 
 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ∆ήµο Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30, 
Χαλάνδρι, απευθύνοντάς την  στο Τµήµα Ιδ. ∆ικαίου προσωπικού,  (τηλ. 2132023865 ,862,870).       
 Η  κατάθεση των αιτήσεων θα διαρκέσει τρεις (3)  ηµέρες , από την επόµενη της δηµοσίευσης της 
ανακοίνωσης στον ηµερήσιο τύπο. 

                                                                                      Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
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